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ॐ नमः परमात्मने । 

यि क 

प्ररारतपाद भाष्यम् । 

प्रणम्थ हेतुमीद्धवरं सुरनि कणादमन्वतः । 

पद्ाथधमेसङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 
वा िपकन 

श्रीजगदीशविरचिता सूक्तिटेका । 
ॐ नमः शिवाय । 

कणमस््ययुनेः पक्षरक्षाविन्यस्ततराप्तनाः । ` 

धूक्ति श्रीजगदीशस्य द्ितयन्तु विचक्षणाः ॥ 
प्रन्थारम्मे विघ्राचेघाताय छृतस्पेश्वरदिपणापस्य लिष्या- 

णां शिक्षायथेमादौ निबन्धपूषैकं भरस्यङ्गमभिपेयं दशचैयति भ- 
श्षस्तपादाचायः । प्रणम्येति । ईश्वरं प्रणम्य अत ईहवरपगा- 
मादु पथा कणाद प्रणम्येत्यन्वयः। यद्रा इश्वरं भणम्य 
अनु पथाद् कणादं परणम्ब अत इमाबवीहवरकणादौ भसाध 
पवश्यते इत्यन्वयः । इभो प्रसाधेत्यर्थे अतःपदस्य रयपृरोषे 
पञ्चम्याः साधनाद् यतः सस्छिष्या उपसन्ना अतः प्रव. 
ह्यत ॒ इत्यथ शत्याचार्या; । पदाथोनां मावपदस्या- 
योनां ये पर्ास्साभम्यवेधम्प॑रूयास्तेषां ` सङ्घः संक्षेपेण 
कथनं यत्न पद येधमेसङ्खदो भाष्यन्पमाग्रल्यो भवकष्यते अदृष्ट 
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यथा स्यात् तथा वक्ष्यते । षचनस्य प्रफषेशचात्र साकाष्ठस्योभ्य- 
त्वादिरूपो ग्राह्यः सद्धिप॒स्वस्य सङ्कहटपदनेव मरापतस्वात् । ् रन्था- 
सम्पादकस्येश्वरस्य प्रन्थनिवहार्थं नतिष्येयर्याशङ्कामपनेतु- 
मीश्वरं विशेषयति । हेतुमिति । काय॑मात्रस्य देतुभूतमिति त- 
दर्थः । नतु कणादोक्तानामेव पदायैधर्माणां यदि स्ेपेण 
सद्कहः क्रियते तद! जीवत्वेन विपरनस्तकस्य फणादस्येव व- 
चरसि विवेचफानां नास्था प्रागेव तु तदुक्तस्य सद्॑पेण वचने 
इत्याशङ्कामपाङ्कवेन् कणादं विशेषयति युनिमिति । मननशी- 
ऊमित्यथस्तथाच पनेगक्षयन्यफलनिरपेक्षस्वात् कणादस्य वि- 
मरनस्तकत्वं बाधितमिति भावः । स्वकीयग्रन्ये रिष्यार्णां भर 
दृस्य्यं फछत्रत्तां दशेयति महोदय इति । पहानुच्छृष्टः शरुद्ज्ञान- 
रूप उदयो बोधो यस्पात् स महोदयो अरन्थः॥ 

श्रीगणेद्राय नमः। 

श्रीपद्मनाभमिशञ्चविरचिता सेतुरीका । 
स्मतिपथसुपनीय भीमतस्तातवक्रात् 
उचिलमुपचिताथ षाकयमत्याद्रेण । 
जयति विरचितोऽसौ पद्मनाभन यन्ञाव् 
दयनङ्ृतिपारथाप्षये सेतुरुशचैः ॥ ९ ॥ 
उदयमङ्तचच्विक्रथा इदो माप्याम्बुधिष्परितः। 
बालानामपि सुगमस्तन्न मया रच्यते सेतुः ॥ २॥ 
पलवरीरृतदुदेमभूपति 
निंजभुजाजितरोकसमुश्नतिः 
अभगतिकार्थिजनंस्य परा गति 
ज्यति वीरवरः पृथिधोपत्तिः॥ २१ 

श्िष्यिक्षवे अङ्गं निषद्राति प्रमम्येति । मया ददाथ 



द्रध्यग्रन्थे उहदेशप्रकर्णम् । ॥ 

( सितु०.) सङ्क; भ्रघक्ष्यते । कथभूतो महोदयः । कि इृत्वेश्वरं अणम्ब 
कथम्भूतं देतुम । अतोऽयु कणाद प्रणम्य कथम्भूते मुनिमित्यन्कयः। 
पदाथानां ` धमास्तेषां सङ्कुहः प्रवक्ष्यते प्ररृष्टो वक्ष्यत इत्यर्थं इति 

चित् तन्न उपसगोथस्य प्रकषदेधात्वथे पवान्वयात् । देवदत्ते 
नोदनः प्रपच्यत इत्यव तथादृशनात् । सङ्कहः प्रृष्टवचना- 
खुकृटयन्ञ विषय इति तु सम्यक् । ननु सङ्कह इतस्ततो बिततानार्फे 
दाथोनमिकज सङ्कखय्य कथनं कथनञ्च वचनमेव तस्य च प्रवचनं 
कथमिति चन्न सङ्कडः प्रवक्ष्यने सङ्कुहानुकूलो यज्ञः क्रियत इ्य- 
थत् । सङ्कखय्य क्ष(त्वेति प्राञ्चः वस्तुतस्तु पदार्थस्य धर्मस्त पव 
सङ्गृहात इति क मेग्युत्पत्तः तस्य परवचनं सम्भवत्येव । भावभ्यु 
स्पस्या त्वितस्ततो वित्ततानामित्यादिरेव सङ्हः तच्र तु सङ्कलय्य 
त्यस्याचितसक्निवेश्य पुरस्हृत्येत्यये; । उचितस्श्िवेशश्च प्रथ- 
मखो दव्यस्योदेशस्तवनु छक्षणं तदृञ्चु परीक्षित्यादि । अतं पव स- 
हद पदेन प्रकरणश्ुद्धिः प्राप्यते उचितसष्चिवेशप्रापेः। क्षास्तेति करः 
णेतु नाप्यते श्ञानात्तरमयुचितसक्िवश्चेनापि निमांणसस्मवमत् । 
न च कमेव्युत्पत्तो सङ्कदपद्वेयथ्येम् प्रकरणद्युदधिप्राप्त्यथेमेवाभि 
धनात् । अन्यथा मावञ्युत्पत्तावपि वेयथ्यात् । न च कमे्युत्पत्तौ 
धर्मस्येव क्रियान्वयित्वेन कथं परकरणद्युद्धिप्रा्तििदिश्स्य चा- 
स्वये. विश्चेषणमागे सेव प्रवचनाचुपपत्तिमोषभ्युत्पत्तो तु प्रकरण. 
श्द्धिः ्राप्यत पव तत्रैव क्रियान्वयादिति वाच्यम् व्यथैमितिः 
न्यायेन तस्य प्रकरणश्युचिषोधकत्वात् । नैनु किमिति भावभ्यु- 

त्पन्न सङ्कदपदमुप्य इति कुखशेसद्रियत. इति चेन्न अन्निमभा- 
प्याज्ुरोघन तथा व्याख्यानात् । अच्निमभाष्ये धमरैस्य तस्वश्नदेतुत्वंः 
प्राप्यते तद्देव प्ररृतेपि युज्यते । तश्च महदोद्यपदस्य धमेवरिशोषरणः 
त्वे भवति नान्यथा । किञ्च प्रवक्ष्यत त्यश्च प्रङुष्टवचनःनुक्खयनः 
भ्रतीयते भवद्धिस्तु रक्षणया प्ररृष्टो यन्ञो प्र्यस्तत्र च. प्रति 
प्रत्यययोयेन्ञथकनत्व  पकस्यानु्वयो कक्तत्यस्तथा च यल्ञे प्रयोभेः 
मषी वि लमन्रीस्यस्माभिस्तदु पेक्षितामेति सक्केपः । 

प्रणम्यत्यत्र प्रदा्वो पादानं प्रङ्ष्टा नतिः कतेव्यति रिष्यद्धिक्लाये ५ 
रकष मक्तछादिः तश्रोपसगंस्य घाचक्तति कोचवत्. । त नेया- 
पिक्राःपवं दिः प्रपद्ये भ्रकषतवेन वा वास्यक्षचकभ्यवे शच्छन्वराः 
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\ सेतु०) प्तौ भीरषापत्तेः । मो्तरजित्वेन प्रकृष्टजयत्वेन घाच्यथाचं- 
कमावे तु जिधातोर्जये विष्ये क्लृक्तायाः शक्तः प्रक षंरूपविहोषणः- 
विषयकत्वमाच्रं कदप्यत इति छाघवमिति तन्त अवच्छेदकमेदेन स. 
खम्बन्धिक पद्।थस्योत्सगेतो भेदेन परूतेपि शक्तिभिदात् । अनन्य- 
रुभ्यस्यैव दाक्यत्वाष्ठक्षणयेषो पप्तो न शक्तिरिति तु सम्यक् । तथा 
च धातोरेव ` खक्षणया वदथप्रतीतिस्तात्पयग्राहकस्तूपसमैः । अ- 
न्यथा प्रतिच्चित दव्यत्र का गतिः? तत्र हि धातोगगतिनिघ्रुत्तिः प्रती 
धत उपसगण गतिः । न चेवं गत्या प्रत्यया्थान्वय उपपद्यते प्रजय- 
तीस्यत्न प्रृत्य्ं कारीङृतवाप्यन्वयसम्भवात् । तस्माद्िरोधिलक्षणया 
प्रुतधातोगेमनोपस्थितिस्तात्पयग्राहकस्तूपसगं इति । नु देवदश्तः 
पाकं करोतीत्यत्र घात्वधथेप्रत्ययार्थयोयज्लत्वेन यल्लविषयकयन्ञास- 
स्मवात् धात्वर्थेन यज्ञानन्वयेन तमद्वारीरृव्थेव पाके यथा यल्लम्वयों 
धातुप्रयोगस्तु साधुत्वाथैः केवलप्रत्ययस्याप्रयोगात् तथा भ्रङ्ृतेषि 
धात्वथौनन्वयेपि सश्षदेवोपसगोथः प्रत्यया्थेनान्वेष्यतीति । अपि 
चोपसगोथें कथं प्रत्ययार्थोऽन्वेष्यतीति भावतोऽभिधाने प्रकृत्यथी- 
न्वितस्वार्थबोधकःत्वं प्रत्ययानामिति न्यायो मूलम । असौ च स्वयमेषं 
निमूङष्कथमन्यस्य मरतो यास्यतीति । तथाहि प्रत्ययः प्रङूस्थथौ 
न्वितमेव स्वाय बओधयतौति वार्थः । परङत्यथौन्वितं स्वां षो 
धयत्येवेति वा 1 भ्रङृत्यथोन्वितं स्वायमेव बोधयतीतिवा । नायो 
देवदत्त धपवान्वयाव् । नंद्धितीयः करोतीतव्यश्र तदभावातं । नहि 
तश्र शरहृत्य्थै यक्ते कोऽपि प्रत्ययाः्थोन्वति। नापि ठृतीयः-तथा 
नियमेष्युपसगोथे स्वार्थान्वयबोधकत्वे बाधकाभावात् । भ्रृत्य- 
थौन्वितमेव स्वायं बोधयतीति नियमस्तु सुन्विमक्तीनां तत्रान्यत्र 
न्धयादहोनादिति। पवञ् यच्च धात्वथोन्वति तत्र धात्व्थद्वारेपसगी- 
थं ् स्ययाथोन्वयः ओदनं पचतौत्यजोदन इव यन्न तु नान्वेति तत्र तु 
साक्षादेव पाकं करोतीत्यन्न पाक वेति चेन्न । अत्र श्रमो--यस्प- 
कारान्तरेण प्राप्यत तस्य न शाब्दबे घविषयत्वाभेव्येको न्यायो यथां 
धूमेोस्तीत्यत्र वहेस्तश्र वाकयादूधूमाववो घानन्तरमनुमानादेव धिः 
बोधात् प्रकारन्तरेण शलाब्दबोधविषयत्वेन शाब्दवरृस्तिविषयत्वभिति। 
हितीयो यथा संसभैः आकाङ्खादिरेवे तत्परासिष्ेरयग्तस्वषयत्थेन 
शक्तिविषयत्वं प्रति । वतीयो यथा कश्षण्येवापपत्तै दास्यनङ्खीकारः 
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( सेतु° ) पवश्च प्र्ते धातुलक्षणयैव प्रकष्टजयादिपरतीतेरुपपश्ताबुः 
पसमगेशक्तिकस्पनायां मानाभावात् । नन्वेवमपाथकतापत्तिरुपसगी- 
णामन्वितानामेव वाकयस्थत्वादिति चेन्न तेषां निरथैकवेन तद् 
नन्वयेपि तव्भावात् साथकनन्वय पव तत्सत्वात् । अतत प्व 
पदवाक्यज्ञातमनन्वितमपाथैकमिति वदन्ति । तन्न पद्वाक्षय 
योस्लाथकमोरेव घरकत्वखाभात् बसतिमतः पदत्वात् पदसमूष्टस्य 
वाक्यत्वात् । नयु प्रतिष्ठत इत्यन मचतु रक्षणा गतेस्स्वार्थगक्तिनि- 
बृ सेरन्यत्वात्प्रजयतीत्यादो तु कथ सा?न तावत् प्रकर्वे लक्षणा जये 
श्क्तियगपहूततिद्धयविरोधापन्तेः । ननु युगपटृत्तिद्टयपिरोघो न दुष- 
णम् गङ्कायां घोषमत्स्यौ स्त इत्यन्न तदभावात् । तश्र घोषानुरोधेन 
सृक्षणया तीरं म्स्यानुसारेण षिकशेष्यभावेनं नान्वेतीति श 
त्या प्रवाहस्योपस्थितेरिति चेन्न पकेन पदेन शक्तिलक्चषणाभ्यासु- 
पस्थापितमर्थद्धयं विश्तेषणविशेष्यभावेनान्वेतीस्यस्य दृष्रणत्वात् । 
तत्र च तीरप्रवाहयोर्विद्षणधिन्ोष्य भावेनानन्वयात् । नच राजपुरुष 
त्यत्र. राज्ञः शात्तया सम्बन्धस्य टलक्चषणयोपस्थिते च तत्र षि. 
शेषणविशेप्यभावनेवान्वयादेति चेन्न ससम्बन्धिकपदाथातिरि- 
स्थरे तस्य दोषत्वात् सम्बन्धस्य ससम्बान्धिकत्वात् । प्रते घ 
प्रकषजययोः ससलम्बन्धिकपदाथातिरिक्तयोर्विशेषणविक्लेष्यभा- 
वेनेवान्वयोऽभिमत इति देषत्वस्योचितत्वात् इति चेन्न प्रकृष्ट जये क- 
क्षणाया स्वीकारात् । नु स्वाथादन्येन रूपेण श्ाते भवति लक्षणे 
ति प्रामाणिकानां प्रवादः किमिव्युपेक्षित इति चेन्न जयत्या स्वा. 
थीत्प्रकृष्रजयत्वस्य भिन्नत्वात्. । अन्यथान्यतस्तात्पर्वग्रहे जिधा- 
तोक्षण्या प्रकर्षोपस्थितौ का गतिः । श्दन्त्ववधेयम् । युगप- 
हत्तिषिरोध इत्यस्य कोऽथः । पकस्मिन् पदे पकदा शक्तिटश्चषणे 
नेः तिष्ठतः इति चेन शदवरेच्छारूपायाः शक्तद्शकयलक्ष्यसतम्बस्ध, 
रूपाया - खक्षणायाश्च गङ्गदिपदेषु युगपन्ससवात् । शक्तिरक्षणाः 
भ्यामेकस्मात्पद्ाद्युगपक्थद्योपरस्थितिने ` भवतीति चेन्न युगपः 
व्संस्कारोद्बोघे युगपत्स्नरतो बाधकाभावात् । . वथोपरिथंतये 
दाब्दबोधो न भवर्तति चेत् सेन्धवमानयेत्यन्न  रखवणघोरकयोः 
क्षकत्योषारिथतयोयैत्परस्परमन्वय्ोधो न भव्रति तश्र, फिं बीजमिति 
वक्तव्यम् -न: तावदिह युगपदूत्तिद्यकिसोधः उभयत्र शौकेरेष 
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५ सतु० ) स्थीकारात् । नञ्च समानषिमक्तिकपदेपस्याप्या्थंयोना. 
आराधयभावादिनाऽन्वयस्तथाविमत्तयमाकात् 1 किन्तु नीलो धट 
इत्यत्र नीरुघरयोरि बाभदान्वयो वाच्यः सख च न भकरस्ययोम्यः 
स्वात्तथान्वयवाधादशेनेन स्वरूपफायोग्यस्वात् कवा तथासचि--भ- 
क।कुक्षाषिरहादिति च्ल तथा सति शक्तिछक्षणाभ्यामुपस्यापिः 
तस्याथेद्धयस्यानन्वेमे तदेव बीजमस्तु कि युगपद्ूिद्धयै- 
विरोधस्य दोषत्वेन । एवञ्चैवविधप्रतिसन्धानासमथोनां बालानां 
प्रबोधायं युगपहृस्तिद्धयविरोधो दूषणमिति प्राचामाचायांणामु 
क्तिने तु वस्तुगतिः निरुक्तयुक्स्युपमदौसहर्वात् । तस्माद्युगपहृत्ति- 
दवयविरोधो न दूषणमिति सिद्धमिति" देवदत्तः पखतीत्यत्रेकेना- 
ख्यातेन दाक्तेद्धयेन युगपदुपस्थापितयोः रतिवतेमानत्वयो र्थो 
गच्छतीत्यत्र शाक्तेलक्षणाभ्यान्तयोापस्थापितयोव्यापारवतमानत्व. 
थोरन्धयबोणो भवतीति प्रमातृखलाक्चिकष । एवश्च तत्र फटवबला, 
दाकाष्कादिकं यथाऽक्षिप्यते तथा प्रजयतीत्यत्रापि जिधातोजये 
पका शाक्तिः प्रकवं द्िर्ताया तत्र प्रोत्तरजित्वेन वाचकतारतु जिष्वेनैव 
वा । तात्पयेग्राहकस्तु प्रशब्दो विरिष्टे शक्तिकङ्प्नायां गोरवात् फल- 
वराद्वाकाङ्कदयोपि नपि दुङमाः। निरथक्रस्योपसभस्य प्रयोगस्तु 
भवतोपि समाधेयः । पवं टक्षणारश्ष्येपि प्रकषं प्व लक्षणा शक्तो- 
पर्थिते लक्षणोपर्थितस्य प्रकषेस्यान्वयबोधसतम्मवे विशिष्टे सक्षणा 
या गोरवश्रस्ततय।ऽक्षमत्वादेकश्तस्बन्धिज्ञानजन्यापरसम्बन्धिस्थरते- 
स्तत्छम्दन्धिवेषयत्वाभावनियमाश्च । हस्तिपदजन्यदास्तश्ानस्य ह- 
स््तिपकस्मरतो तथादश्चेनात्। अन्यथा गङ्गादिषदपि गङ्गतारत््दिना 
कक्षणापचचरित्यादि रस्माकं पितृचरणोपासनानुसारीपन्थाः । स चा. 
स्मद्वचनसाथनिरस्तशाङ्कानामन्येषामपि सुगर एव । प्रतिष्ठित इत्यादौ 
धात्वथाघटित पव शाक्तटेक्षणाया वा पेरेरपि स्वीकारात् । नतु 
दाक्तिपक्ति शाक्तिस्वीकारस्थावरद्यकत्व उपसगे पव. शाक्तिः किष 
स्वीक्रियते दति खेक्ं यत्र शाक्तिः कटृत्ता तश्र क्यन्तर- 
कर्पनसंस्भवेऽकटपककतिके दाक्न्यन्तरकटपनाया अस्था 
यत्वात् । वस्तुतस्तु खश्षणेव कोदश्चमा शक्यलस्यखम्बः्ध- 
कपायास्तस्थाः कर्तत्वं पक सस्बम्धिद्धनस्यापरसस्ब- 
स्विस्ारकस्वस्य चः तथात्वात् । गङ्कादिपदे तीरदो: दक्तिमुष््य 
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{ सेतुर ) रक्षणास्थीकरे तस्यैव वीजत्वात् । ननु धातोरेव प्रकषी, 
शुपस्था पकत्वे व्यतिस्त इृव्यत्र का गतिः तत्र धातोरमाधप्यस्थोन्यं 
मवतीत्यथंप्रल्येयादिति चेन्न धातुस्मरणविरहिणीा तक्नाथेप्रत्यधाभाः 
घेन दु्स्यृतरोवाथप्रस्थायकत्वात् । दयि पयेत्यादो दुक्ताया यपि 
दितीयायाः स्मरणमयिरूढाथाः कमैतास्मारकत्वात् । विभक्ताचेवं 
कक्तिस्वीकारेण तत्स्थानीये  तदभावेनासत्या अपि विभक्तेः ध्पा- 
रकत्वाश्चेति । तस्मादुपस्गणान्न शक्तिनांपि धातोर्विधिष्टे केषर 
घा शाक्तिनांपि विशिष्ठ लक्षणा एकन्तु केवले रक्षणा पतावस्स 
वैममिसलन्धयैवाचायैचरणैरण्युक्तं द्योत्यत दतीति दिक् । क्त्वा. 
प्रत्ययो विशिष्य शिक्षायै । ततः पूर्वकारत्वानन्तर्यसमान. 
कलतृत्थानि प्रीयन्ते इति सववादिसिद्धम्। 

कुत्र शक्तिरिति तु विचायैते। न तावत् सर्वत्र शक्तेः प्रत्येक. 
शाक्तिः प्रत्येकश्तक्तो नानाथत्वापत्तेः। केनचिदेकधर्मणं शक्तो तमे. 
प्रकारके घापंत्तेः । विशिष्टे शक्तो तद्ध मैप्रकारकवोधापत्तेः। विशिष्ठ 
शाक्तो मोरवापत्तेश्च । अत पतैकयोक्त्या पुप्यवन्ताधिति न्थायोषि 
निरस्तः प्रमाणाभावाद्रौरवाश्च । तस्मदेकच्च शक्तिः तत्र समानकर्तृस्वे 
छती प्ंकाङत्वप्रती तिना पपद्यते । न च समानकतैत्वेन तकक्षेष्त 
दाक्यते समानकतृकयारपि क्रिययोः कछचित्समानकालत्वात्् । 
प्रधाभत्व सति समानकतैकक्रियाप्वन तदाक्षिप्यत शति चेन्न उ. 
हेश्यत्वं हि पधानत्वं न च तद्धटितेनान्षप्तुं शक्यते यत उद्ेदय- 
स्थापि क्रियाद्ववस्येकेन क्रा युगपदनुष्ठानात् । पककालासुत्पन्न- 
क्रियात्वं प्रथानक्रिवात्वमिति चेन्न अस्य कृताऽनुपर्थित्या तत्प्रयागा 
नन्तरपमनेन तदाक्षिपानुपपत्तेः तस्येवायुक्षेपकत्वे समानकतूकत्वस्य 
बेथथ्याश्च असमानकालीनस्वस्य नियमत आक्षप्तुमश्तक्यत्वाश्चं । 
नयते क्रिये पृवापरोमावापन्न इत्यनुमानम् । पषा क्रिया पूवैकाटी 
नेति .सातुमशंक्थत्वात् अनुमानस्य सम्मुग्धत्वात् प्रतीतेश्च कस्वातो 
विशेषविषयिण्याः पव ' जायमानत्वात् । नम्वसमानकारीनस्वमपि 
श।प्रयोमे्तर प्रतीयत एमं । कत्वाधाविंणामेते क्रिये समानकालीने 
न .वेकति-खं दा बादीनाक्तथा च तन्नेव शक्तिरस्तु तेन च पृचेकारत्वभरे-. 
धाक्षिप्यत इति चेन्न सम्भुग्धक्षेपापत्तेः । न. ख ` मोजे वजनेपूवैः 
काकीं: अजनिन्े्यस्षे सति त्रजनल नानक क्वारसम्मतसवविति 
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( छतु० ) भसुमानमिति वाच्यम् पतावतः क्त्वातो उपरिथतेः । 
न च समानकरृत्वान्यथानुपपस्या सिद्त् पूथैकारत्वं विशेष्ये 
भोजन पव सिध्यति तदन्वयस्याभ्यर्हिंतत्वादिति वाच्यम् तदन्य 
थानुपवस्याऽपर्कालत्वस्येव विशेष्ये स्िद्धपत्तः । तस्मात्पृव- 
कालत्वमेव क्त्वःदाक्यम् समानकतृत्वन्तु वाक्याथमहिमल- 
भ्यम् । इतोऽपि न समानकतृत्वं क्त्वदशक्यमन्यलम्यत्वात् । यदि 
प्राथसिको बोधो वजनपूचकालोनं भोजनमित्याकारकस्तदा पूवेका- 
खत्वमव शक्ष्यमानन्तयेन्त्वाक्षपवललभ्यम् । यदि तु भोजनानन्त- 
रकादटीनं बजनमित्याकारकस्तदा भ्यत्ययः । पष च विषदः सा- 
क्षिणाऽयुभवनैव निरसनीय इति न युक्तयाग्रहः उचितः। पूका- 
लत्वानन्तययोरेकं शक्य शेषन्तु किञ्चिद क्षेपात् किञ्चिन्न वाक्या. 
थेमयोद्या प्रतीयत इति सक्षप. । अऽप्रवहितप्रृवकार्त्वं शक्य 
मिति जरक्नयायिकमतन्तु व्यवधानेऽपि प्रयोगदरनेनाग्यवधान- 
स्याप्रतीत्या च जरदेव । समानकतृत्वेनाक्षिप्त पृचकारत्वं भोजन 

पवान्वेति न तु नजन इत्यत्र बजगवेषणायान्न तावद्धाजनवजन- 
क्रिययोरेकः कर्तत्यनुभवा नापि भुजिक्रिया बजनक्रियैककर्तु- 
केत्याकारकः किन्तु बजनाक्रियया भुजिक्रियिककर्तकेत्याकारकः । 
पवश भोजनस्य विश्ञिष्यतया तत्रैव पूरवैकालत्वमन्वेतीति मीमा- 
सकेरत्तरितम् तदपि न विचयेमाणं चमत्कारमातनोति । त- 
हिं कस्यायं महिमा भुक्त्वा बजतीति शब्दस्य चा आघ्षिपस्यवा ? 
सहकारितां गतयोद्धयोचा । न तावदाद्यः शाब्दबोघधाविषये श. 
हद् महिम्नोऽचुपयोगात् । नापि चरमः शब्वाथीपस्योः शाब्दानुमा- 
नयोवो मिथः सहकारित्वाकल्पनात् । नापि दवितीयः आश्षिपस्यानु- 
मानत्वे तत्समानकश्चीठत्वे वा व्यासिपक्षधमेतावरारूभ्ये साम््या- 
कदपनात् । अस्याथेस्य व्याप्तिवकलमभ्यत्वे तावदुपन्यासवेय्यौ, 
त । नु पक्षचिश्ेष्यकस्य देतो; समानकवेत्वस्य भानादन्चमा- 
नसामथ्योपन्यास पवैताचतेति चेन्न भुक्त्वा वजतीत्यश्र कति 
शोष्यतया तारि बोधे प्रमाणाभावात् । अत पव गुणानाञ्च परमा- 
येत्वादसम्बर्धः समत्वादिति न्यायोपन्यालोण्यन्याय शरदस्यलः 
मुष्ठसप्वत्रच्चनविलासेनेति ॥ , 

अङ्गलङ््र फख . समरत्तिः 4. त न चरमन्रणेतदुक्ारमवद्कः 
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( सतु° ) न्यनमरूपा मोनिकृतच्रन्थे समापतावन्यात्तेः । किन्तु चरम- 
वणज्ञानामिति प्रार्चानाः। व्यभिचा।रभ्रस्ततयातऽस्य पक्षस्य विघ्नभ्वसं 
फट कटपयान्त कल्पाः । कस्पश्चषयमाचायचरणानामपि क्षम्मतः । 
कथमन्यथा नच पवघ्रदेतुसद्धावनिश्चयामावत्तद्वारणमनुपादेयम् 
तत्लन्दहेपि तदुपाद्ानस्य न्याय्यत्वादिति राङ्कासमाधने । दु- 
रितघ्व्रसा्थिप्रन्र्तौ दुारतनिश्चयस्य प्रायश्चित्ते हेतुतादशनात् कथं 
तेन विना नाटरशी मङ्गखप्रचु्तिरति शङ्ाथंः । शिषए्ठाचारबलाच्छ- 
ङ्ायामपि प्रक्रनप्रव्रत्तिरिति समाधानाथेः। नचेतदुभयं विद्वध्वं- 
सस्याकाम्यत्वे घटते ।नच काम्यत्वमफक्नायां यागादौ द्वारस्या- 
काम्यत्वात् । विघ्नष्वंसस्य फटत्वमाचायंक्तम्मतमिति तु चिरलैरेष 
ज्ञातु शाक्यते अत पवातिचतुरण चिन्तामणिक्रृता स्वङ्ग यत्वनं 

स्वाकृनाऽ्य पन्थाः न च{धिकाररूपकामनाविषयत्वं करठत्वनिर्वा- 
हक प्रत च तादशक्रामनामादाय शहङ्कुसमाधाने इति वाच्यम् त- 
स्या अनावश्यकतया तामादाय तदुपपरत्तरिति सक्छुपः। 

(९)अन्र मङ्लटतच्व विचायते । तत्र मङ्गलस्य समाप्तजनकत्वमिति 
प्राञ्चः । तघामयमाद्ायः समाप्यतामिति कामनया तावन्मङ्ल्वे. 
षद्रकरिष्टाचारः। तदयुरोधिनी खश्रुतिः-समात्निकामो मङ्गल (मिस्या- 
कारा।सा च स्वर्मक्रामो यज्तत्याकारा यागस्य स्वगंसाधनत्वभमिव 

मङ्गलस्य समापिसाधनत्व बोधयतीति अवरिवादम् द्ान्दवाधसा- 

मग्रयास्नुटयत्वात् । न च व्यभिचारज्ञानस्य विरोशध्रिनः सरवे कथं 
श्रुतिः कारणतां बाध्रयिष्यतीति वाच्यम् तथ।सति सखमाप्तित्वावच्छ- 
देन जन्यत्वं मा बोधयतु समासित्वसामानाधिकरण्यन तु बाघयन्ती 

कौ षणि ष्क 

(१) (व्यो ) प्रणम्येति । ब्रे्युपसर्केण प्रगामानिशयं देशयति । रैतुन्ये निमितन्तकारणन्वे 

तेव्वन्येषामपीति ईदवरपदम् । ईदवरदाद्रश्ान्यत्र वततभनोपि ज्ञानप्रस्तावान्यदेश्वरवोधक एव 

“शङ्करज्तानमन्वच्छेदिति"वचनात् । मनुष्यां तर्हि हेतुपदं ? ज्ञानतस्तवाद्विकेषणसि द्धनेतदेवम । 
स्तुते गसद्भीतनरूपतया सकलकार्यकतत्वामिधानात् । मुनयश्चतरेऽपि विश्िष्टज्ञानवैराग्यादिमन्तो 

` भवन्तीति विग्रापणं कणादामेति । तत्वज्ञाना मिधन्ञनादीनामभावेो निश्वीयते । विशिष्टा 
हारसज्तायदशनेनाप्तच्चे।यनिरासः । ग्रताऽनन्तरमेव परतिपत्ताक्रियारहितः पदार्थवरमतम्रह 

परवक्ष्यन इनि । नच क्त्वासव्ययदिव विरिष्टानन्तर्यपातिपत्तिः तस्या हि समानकर्तले सति पूरका- 

लभावित्वमात्रेऽन्वयात् ` तथाहि भैजनानन्तरमेव रयनादिक्रियान्यवधानेपि भुक्त्वा त्रजतीतिं 

प्रयोगो मवव्येव । अत्र चेइवरप्रणामानन्तरमेव मुनेनेमस्कारः तदनन्तरमेव प्वखनक्रियेतिं । 

` व्योमवत्याष्टीकायाः म्रन्थारम्मसमयेऽनुपलस्मासयमप्शेचितापि टि्पश्यत्र दसेति } 

र्ः 
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.( सतु) केन घारणाया । नहि शाब्दः पकचिशोषणावच्छेदेनेवापरः 
विराषणं सन्धय तीति नियमः ब्राह्मणे विद्ेत्येवमादीन मुच्छ पत्तेः । 
ष्टान्तश्चुतरसङ्गतत्वापत्तेश्च । गङ्खस्नानादितोऽपि स्वर्मेण तत्रा 
पि व्यभिचारस्य स्फुरत्वात् । न चावच्छेदकन्रहं चिनान काय. 
कारणभाव इति प्रवादस्तथास्ति प्रमादः स्यादिति काच्यम् 
तस्य प्रत्यक्षपातित्वात् । अवच्छेदकोपस्थिति विना तत्र ग्राहक- 
योरन्वयव्यतिरेकयोरभावात् । न हि दरव्यान्वये घटान्वयो नापि 
दृण्डव्यतिरेके द्रभ्यव्यतिरेक हत्यन्वयव्यतिरेकौ सम्भवतः, खम्भव- 
तस्तु घरान्वये दण्डान्वयो दण्डञ्यतिरेके घरव्यतिरेक दत्याका- 
रकौ तथा च प्रत्यक्ष पवावच्छदकपरिच्छदपिक्ना न तु शनब्दादाः 
पि । अपि चान्वयव्यमिचार्ग्रहप्रत्यक्षपि न कारशातावधारण- 
निवारणवारणः प्रुतबोध्वविरोध्यविषयकत्वात् अनन्यथासिद्धनि- 
यतपूवैषतिंत्व प्रकृते बोध्यम् तद्धिरोधी च विश्चषणाभावो विशे. 
ष्यामावो विरहिषएठाभावश्च । तञ्च विकहषणाभावोऽन्यथासिद्धः, न 

चासावन्वयव्यमिचारात्मा । विशष्यन्तु.नियतपूवेवर्तित्वन्तदभावो 
नियमाभावः स च वउयतिरेकव्यभिचारपयवसश्न एव न त्वन्वय- 
व्यभिचारस्य वातामपि स्ते अन्वयव्यमिचारणां दण्डदानं 
नियतपूवैवरतित्वसन्वात् । चिहिष्टाभावोपि प्रकृते विश्चेषणविश्ल- 
ष्ययास्सामानाधकरण्यामाव प्व । न चासाचन्वयव्यभिचार 

स्पृशत्यपि । प्राचीनग्रन्थचु तस्य दुषणत्वनाशङ्का प्रमाद प्व 
भवति तु व्यातरेकव्यभिचारः प्रत्यक्षस्थले परिपन्थी न तु 
शाब्दे तत्र धमसामानाधकरण्यनापि जन्यत्वग्रदसम्भवात् । 
अत एवाचायचरणाः -"“भागममुलत्वान्चास्यार्थस्य व्यभिचासे 
न दोषायेति” । यदि प्रत्यक्षेण कायेकारणभावग्रह उच्यते तदा 
ध्यभिचारो दोषः स्यात् तत्र धमावयच्छिन्नं प्रति निवतपूवैवर्तित्व- 
प्रहस्य व्यभिचारग्रहेऽसम्भवात्त् । उच्यते तु शब्देन कायकारणमा- 
वश्रहः तत तु व्याभिचारग्रहमो न परिपन्थी धमोवच्छेदेन जन्यत्व. 
प्रहप्रातिशवन्धेऽपि धमेसामानाधिकरण्यं धिना प्रतिबन्धादिति तद्र 
थेः। तस्मान श्चुत्या कार्यक्रारणमावग्रहे व्यभ्निखारः प्रतिबन्धक इति ̀  
परसिडम् । गृहीते तु कार्यकारणभावे स्वर्गे ज्ञातिविश्ष इव सम्राप्- 
पि कश्चिद्धिशेषः कदपनीयः | नयु समातेन्नानविरेषरूपतया जा- 
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(सत॒०) तिरूपो विशिषः प्रकृतेऽपि किन्न कल्पत ईति चेन्न जाति. 
सङ्कश्परसङ्ात् । तथाहि चरमवणन्नान हि समातिः चरमवणेक्षा. 
नञ कचिच्छ्ावणं कचिन्मानसम् । पवञ्च मानसत्वं तज्ञातिपरिषह 
रेण खुखस्चार्कारादौ सा च जाति्मानसत्वपरिहारेण श्रावणे 
चरमवणन्ञाने मानसेच द्धिनयमिति। पव दान्दादिचरमवर्णक्ानमा- 
द् याप साद्ुैमवधार्यम् । ननु मानसमेव चरमवर्णज्ञान सखमासिने 
रावणम् शब्दवक्ता वा सावोत्ेकः किन्तु कचित्कः तथाच्यज्रस 
नास्ति तत्र ज्ञानलक्षणां प्रत्यासत्तिमाराद्य मानसमेव चरमवण- 
ज्ञानमाश्रयणीयम् । पव यन्नापि श्रादवणादिचर्मवर्णज्ञानं त 
्रापि तदुपनीतस्य मानसमेव तदास्थेयमिति चेन्न चरमवण- 
क्षानस्थैव खाघवन समाप्तत्वात् । मानसपदोपाद्नि गौरवात् । 
ननु ज्ञानमानसयोरुभयोरपि पद्योरपादाने गौरवम् न तु केवलस्य 
मानसपदस्योपादाने क्ञानमानसयोरुमयोरपि जातिमच्वादिति चन्न 
उपस्गांख्यतकमदहिम्ना ज्ञानत्वस्यव समािस्वकूपे प्रवेरात् । नयु 
वेणज्ञानमाध्रमेव समाप्तिः वणानाम्परिनिष्ठेनत्वेन खमतिऽपि च. 
रम वणेक्ञाने वणैज्ञानसम्भवात् । नापि चरमघ्वेन भानम् असौ 
मया चरमो वरणैः क्तेष्य इति पूवं प्रतसन्धानेपे समाप्त्यभावः. 
त् । किन्तु सकटपृवेवणेक्षानोत्तरकाटटीनं चरमवणेक्ञनत्वम् तश्च 
न (तु) श्रषणं सम्भवति चरमत्वस्य श्रोत्राग्राष्यत्वादिति मान 
समेव ज्ञाने समाभिरिति चत् न खाघवेनायुपूर्वीविन्षषवि- 
शिष्टसकलपृचंवणेश्ानात्तरकाटीनचरमक्ञानस्यैव समाित्वात् । 
वणौन्तरप्रागमावासम।नकारीनत्वस्य कव्रीऽज्ञानेऽपि समात्तेश्च । 
शाब्दस्य चरमत्वक्ञानसम्भवाच्च, अयं चरमो वर्णोऽस्त्विति- 
गुवादिनिदशसम्भवात् । किञ्च समाप्तित्वभ्याप्यज्ातेः कावेता 
वच्छेदक तया ऽनुगतकारणकलट्पनापत्तिः । न च मङ्गटमेव तथास्ती- 
ति वाच्यम् अन्योन्यःश्रथात् । तथा ज।तिसिद्धो मङ्गखस्य ध्य- 
मिचाराभावेन कारणर्वसिद्धिः कारणत्वसिद्धौ च तदन्यथानुपष- 
स्या काये तावच्छेदकतया ज्ञातिकट्पनमिति । न च भ्रौतकारणत्व(- 
न्यथानुपपस्या कायेतावच्छेदकत्वेन जातिकटपनामिति वाच्यप् । 
प्रत्यश्चत्थापस्या बाधकेन जातेरकस्पनया उपाधेरेव कटंपनात् । अप. 
रश्च यत्र चरमवणं्चानमपरेण केनचिद्धिषयेण खपुषह्टाटम्बने" जातं 



१२ सरीकपश्ास्तपाद्साष्ये 

(सेतु ०) तत्राव्याप्थचुत्तित्वान्न सा जातिरिति । तस्मादुपाधिरेव 
कथ्िद्धिशोषततया समािकारणतानिवाहकतया कटपनीयः । सच 
प्रयश्चितादयनाश्यधिश्चस्थलीयसमासित्वमेव । न चेकमङ्कलाद्रहुवघ्र- 
स्थलीयसम्ाप्त्यापत्तिः पकमङ्लनेकविध्चनाश्ेपि विघ्रान्तरसखन 
समाप्त्यभावात् चिप्रध्वस्ं प्रति च तत्तन्मङ्गलत्वन जनकता इति 
नेकमङ्गलाद्रहुविघ्नध्वंसः। नच दारफलयारेकरूपेणेव जनकता चाश्चु- 
घज्ञानं प्रति चश्ुष्टुन घरसंयागं भरति द्रञ्यत्वेन चक्षुषो जनकत्वात् । 
तस्मात्कारणान्तरविलम्बेन फटविरम्बा न कारणतापारपन्थीति 
मङ्गल स्वैव कारणतेति वस्तुगतिः । 

कोचि मङ्गटेतरानाद्यविद्नस्थलीयसमास्ित्वेन कायेना ता- 
रशदचिघ्रान्युनसस्याकमङ्गखत्वेन कारणतेति नैकमङ्गलस्थले वहु 
।वघ्वस्थरयसमान्यापीत्तीरत्य। दुः । 

तक्त॒गोरवग्रस्नमेव विश्चध्वखस्थटे तत्तन्मङ्गखन्वेन तत्त- 
द्विघ्नध्यसत्वन कायकारणभावस्य तेऽपि वाच्यत्वात् । पक. 
मङ्भटादह विघ्वानान्चात् । प्व श्रुतिसिद्धकारणत्वान्यथानुपः 
परया काय॑ताचच्छेदककल्पने सिद्धम् । चिर्विन्स्य मङ्गलस्य 
क!खान्तरमाविसमात्तिटक्षणफटजनकत्वान्यथानुपपस्या व्यापा. 
रोऽपि कल्पनीयः । स चापू्ेस्य मावत्या टठघुत्देऽपि 
विश्चध्वस पव तस्य य्दनिषज्ञान सति यत् कियत तदान 
छध्वसस्तत्साध्य इति व्याप्त्या प्रामाणिकत्वात् । न चान्यत्र 
कट्ट्ीनयतपूवेवात्ने पव कायैसम्भवे तत्सहभूनत्येनान्य्थास- 
सिद्धिः मङ्खस्यापि श्रुतिसिद्धतया परामाणिकतया तत पतर कार्य 
सम्भावनाया असम्भवात् । तस्मान्मङ्कलस्य समान्तिसरा धनत्वमि- 
ति प्राचामाचायोणां वाच उपचताथाी परेति सिद्धम् । 

अत्र तरवम्(९)। न ताचदुदाहता श्रुतिः श्रुतिपदाथ प्रमादादपि 
पदा पराख्शति किन्तु कल्पन क।डमवाध्यास्ते । कल्पना तु खाघवम- 
धरम्ध्य तिश्रत । टाघवन्तु “विघ्नष्वंसकामो मङ्गरमाचरदिति“श्रुत- 
रेवाश्रयणे विघ्नध्वसमाअफटकत्वात् तच्छ्रुतं तु फकद्वयं समायाति 
विध्नभ्वससमाप्त्योारमयोज्ञन्यत्वात् । ननु कामनानुरोधिनी श्रुतिः 
कामना च समाप्यतामित्याकारा तथाच काघकवा्युसेधमुटङ्म्य काम 
1 

(१) नध्यानामित्यथः। 



द्रव्यभरन्ये उदेक्ञप्रकरणम्। १३ 
(सेतु०) नामेव श्ुतिरनुसरतीति चेन्न कामनानामनेकपथप्रदत्तत्वेन 
तदृनुसरणस्याश्चान्दत्वात् । तथाहि-केचित्समाप्यतामिति कामनया 
मङ्गलमाचरन्ति, पर निर्विघ्नं समाप्यतामिसत्यनया, अन्ये चिन्नो माभू. 
दिति प्रागभावविषयिष्याःदतरे विच्नो नयतु इति ध्वसावगादिन्या। 
तत्र॒ पथगप्रच्रत्तचतुविघक्रामनामनुसरन्त्यका श्रुति दस्थत।मेवासा- 
दयेत् , यागिनामिव श्रुतिकायनिकायकट्पने तु प्रमाणाभाव इत्ये. 
ककामनानुरोधिनी काचदेका श्रुतिराकल्पनीया । तत्र च यस्यं 
खाघवं सेबागमिष्यति न तु गौरवग्रस्ता । ाघवञ्च विघ्रष्वसफल- 
कत्वबाधकायामेव पएकफरकत्वात् । विघ्यध्रागमावस्यापि विच्र- 
कारणविनाहान साद्रतीयत्वात्त् । नच मङ्खलामावस्य विघ्नकरार- 
णत्वान्मङ्गखादाहत्यैव विघ्नप्रागभाव इति वाच्यम् प्रतिबन्धका- 
भावस्य ससरगामावत्वेन कारणनया मङ्गखनादहानन्तरं दटिति वि- 
घ्रात्पच्यापत्तः। विद्यकारणविनाशो तु यावन्न तत्सजातीय कारणान्तरं 
मिति तावद्विन्नधागभावरक्षा युज्यते । नच तन्मङ्गटप्रागभा- 
घत्वेन तद्धिघ्नक्रारणत्वाच्तस्य च मङ्गलोत्पत्या नष्टत्वादधिघ्र एव 
विश्चप्रागमावरसद्धाव इति वाच्यम् तथासति तन्मङ्कटप्रागभाव- 
स्य दुमिखतया तद्विश्नप्रागभावस्यासत्वापत्तेः । तस्माह्ाधवेन 
विघ्नध्वंसजनकतावोधेकेव श्रुतिर्न्नीयत इति । 

वस्तुतस्तु प्रवतकन्ष्टसाघनताज्ञाने गौरवात्, तृप्त्यथिनस्त- 
ण्डुलक्रये प्रवृत्यनापत्तश्च। किन्त्विषएटप्रयाजक्रताक्ञानम, एवञ् विध्य. 
यापी प्रयोजकत्वमेव तथाच समत्निकामो मङ्गरकमाचरेदेति विधि. 
पक्षेपि समाकिप्रयोजकत्व मङ्गलस्य कभ्यते नतु जनकत्वम् , तन्तु 
तञ्ञनकविघ्रध्वसजनकत्वनाप्युपपद्यते । यागादौ का वा्तति चन्न 
तत्रापि श्रुत्या प्रयाजकत्वमेव बोध्यते । जनकत्वलाभः कथमिति चश्न 
श्रुत्या बोधितस्य नियतपूवैवर्ित्वस्यान्यथासिद्भावे कारणतया 
मेव प्रयवसानात् । नहि यागेऽन्यत्रकट्टृ्त्यादिरन्यथासिद्धिः अन्य- 
त्र कट्सगङ्गास्नानावेयोगजन्यस्व्गस्थटेऽसम्भवात् । मद्भलस्य तु 
न कारणत्वसिद्धिः अन्यत्र कट्टृतस्य विघ्नसंसगामावादेः सम्भवा. 
दम्यथास्तिद्धत्वादिति ।  . | वि 

परमार्थतस्तु नाज श्युतिः कारणताध्राहिका आनुपृकषीविशे- 
-बास्फुरणाच् । घटमानयानय घटमित्यादौ व्यभिचारेण पदाटुपूष्या 



१४ सटीकेप्रशस्तपादभाष्पे 

( सेत॒०) हेतुत्वे निघटमानयेन्यतः शाब्दबोधादशनेन वर्णायुपूत्या 
हेतुत्वात् । अनुपूर्वीविशेषस्येव सम्बन्धितावच्छदकत्वेन तेन सूपे. 
णापस्थिति चिना पद्ाथास्मारकत्वाश्च, प्रमेयत्वादिना हरस्निकज्ञानस्थ 

हसितिपकास्मारकत्वात् । नच कुश्मानयेत्यत्न सकारद्ाकार- 
सन्देहे आनुपृर्वीक्ानस्य कारणत्वात् कथ शाब्वबोध इति वार्य॑म् 
तश्र हान्दबोधामावात्। यस्तु कदाचित्कस्यचिद्रोधो जायते सो. 
ऽनुभानादिप्रभवः एवं हस्नकरसन्देहेऽपि । न च तद थक्ञापकन्वनेव 
ज्ञातात्पदा्थो परस्थितो क्ाच्दबोध्ः इरस्या पदोपस्थाप्यस्येव श्रान्द्- 
च्राघविषयत्वात् । भन्यथा घरोऽस्तीत्यञ्चाकाश्चोऽस्तीति बोधापत्तेः 

आधाराधेयमावसम्बन्धेनाकारास्मरणस्म्भवात् । न चत्र मङ्गला 
दिपदानां नियतानमेव प्रवरात् कथं वणनुपूृव्यज्ञानमिति वाच्य 
म् मङ्गकपदस्य नियतस्य भवेशोऽपि कुयादाचरदित्यादौीनां बदु- 
विधत्वात् । त्रापि नमस्कारादिपैर्बाहुस्यसम्भवाश्च । किन्त्वनु- 
मानं तच्च-मङ्गटं विघ्रध्वंसजनक तदन्यष्ाजनकत्वे सतटजनक- 
त्वात् हत्याकारक्मेव नतु समातिजनकमित्याकारकम् । (६)तत्र 
विध्रध्वंसस्यापि जनने हैतारसिद्धेः । किञ्च मङ्गलं सफल शि- 
छाचारविषयत्वादित्यनुमाननेद छाघवसहकःरेण फखधदहाषोपरस्थि- 
तिः। लाघवं च चिघ्ठध्वंघ्जनकत्व पवेत्युक्तमेव । तथा च स्वत. 
न्श्राजुमानेनापि यदि विश्लेषतः फलम् सिजाधयिषितं तदा तदयुरख- 
दमेव साधनीयमविरोधाव् । अपिच परिशेषानुमानेन समाप्िफ- 
ककत्वसाधनोद्यतेनाधिकाररूपकामनाविषयसमाप्ीतरफलाजनक- 
त्वे सनीत्यादिरहतुवाच्यः, अन्यथा प्रागुक्तनयनासिद्धेः अयमपि 
च कामनाद्कपदर्शिनः सन्दिग्धासिद्ध पव कामनाधिक्रार शत्यनि. 
णयात् । न च समािजनकसम्मावनया भवदौयोऽपि हेतवरसिद्धः 
गौरवेण तत्फरत्वनिरासात्। समापिफरकत्व साधयित्वा विद्नभ्वं. 

सफलकत्वस्थय निराकतैमहक यत्वात् । अधिक्षारत्वनिश्चयोऽपि 
विद्चध्वसक्षामनायमिषं लधघधवात् न तु समास्त्यादिक्ामनायां 
गौरवाच्। नच विन्नभ्वसकामनया अधिकारे तां क्रियमाणस्य मङ्गल- 
स्यापवमेस्य कामनया क्रियमाणस्य योगस्येवानयिकषलकरतैतस्वेन निः 
धफलत्वापर्या समाप्त्यनापत्तिरिति षादेरेव सेमःप्त्युषपत्तेः । तस्यं 

( \.) समाष्सिभनकीमुमामं दिव्यः ¦ | 



द्रव्यग्रन्थे उदेशप्रकरणम् | १५ 

(खेतु) चेतावत्परतिसन्धानं नास्ति । तस्येदवरना नात्वावगाहिनीव 
जायमानापि समाप्िफलक्रस्वगाचराजुमितिरथमा वषयवा यात् इति 
गरिकमनोनुसासी पन्थाः । 

ग्राम्यास्तु मङ्गलप्वं सत्ताजातिमस्वे सति विध्रान्यत्वे सति 
विघ्रात्सारणासाधारणक्रारणत्वम् । अत्र स्वस्ववध्वसात्मक- 
सुवणद नेऽतिव्यासिवारणाय विघ्नान्यत्ते खनति सत्ताज्ातिमस्वे 
स्तीति वा । प्रतियोगिनः स्वध्वंसं प्रत्यसाध्रारणतया तश्रा- 
व्यासिचारणाय सतीति । कार(दावतिव्यात्तवार्णाव असा. 
धारणेति । अषश्रहनिवृस्यसाधारणक्रारणे कारायामतिउ्यासि- 
वारणाय विद्नेति । विघ्नत्वं च दुरिताधारपुरप्रभारीप्सितपरति- 
बन्धक दुरिनत्वम् । अवनग्रहप्रतिबध्या बुष्टिस्तु न दुरिताधारषु 
रुषप्रासर्सिता किन्त्विष्टधेव । येषान्तु प्रारिष्सिता देवानां नते 
दुरिनाधारा इति । पवंलक्षणे सुबणेऽति््याप्रिः सु्रमैतद्।नयोर- 
पि चिनिगमनाविरहण हेतन्वात् तथा च तङ्ातिष्यात्तिवारणाया- 
साधारणपदेन नानाफरुकामनया श्वुनभिन्नत्वस्यावशयचक्तव्यतया 
ततपव सुवणंदानस्यापि बारणेम् सत्ताजातिमस्वे सतीति विशेष- 
णराहितमेव लक्षणमिति । 

मङ्गलत्वन्तु जातिने भवस्येव संयोगत्वादिना सङ्करात् । संग्योग- 

स्य घधटपरलयोगेन मङ्गटखत्वप्रारहारण सरवन मङ्गलत्वस्य च श्- 
म्दडात्मिकायां स्तुतौ सयागत्वपरिहारण सस्वेन कररिरस्सयोगा- 
त्मक क।यिके दितयसच्वन साङ्यंस्य स्फुटत्वात् । नचानेन मङ्खल- 
त्वेन समात्तिक्रारणत्वमवच्छन्तुं शक्यते अन्यं प्रति पृववर्तित्वे गृ 
हीते यत्रान्य प्रति पृचेवरतित। गृह्यते तदन्यथासिद्धामेत्यन्यथासेद्धः 
अन्यथाकारस्य घटकारणतापत्तः 1 तदकारणतायामाकाश्च- 
स्वस्थ द्ाब्दसम्रबायिकारणत्वरूपततया शब्दपूवेवतिच्व ग्रहीते घटा 

दपूषवर्तित्व गृह्यत इत्यन्यथासद्धिरेव बीजम् । सा च प्रूतेऽपि 
क्रार्तपयक्रमेव विद्नप्वसक्रारणत्वपरिच्छेदोत्तरं समाप्ति परति म- 
कग ङपूर्ववरतिस्घश्रहात् । नतु मास्तु मङ्गकस्वेन कारणता स्तुतित्वनम- 
स्का(१)रादिनेव भविष्यति तन्न विन्नध्वसक्रार्णत्वाप्रषेरात् 1 गुणः 

नण णि 0 | मेनमतयनेवकोग्भन् १ 

कतो 

(\) (म्यो) मघं चायु्मेतद् । सत्यपि नमस्कारे कारम्मर्योदौ शषाञ्परिसयतिरदरवोनात् 
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, (सत०)वत्तया क्षानजनकशब्दस्य स्तुतत्वात् ' छृष्णायेति षाचनिके 
नमस्कारेऽतिग्याि्ारणय गुणवत्तयति । गुणानाञ्च चेतन उत्कट. 
शाड्व परधुत्तित्वेनानुगमः अतो न शशोयादौनामननुगमेनानलुगमः । 
चेतनमिति विहाषगाश्न शक्ररारसो मधुर इत्यादेः स्तुातत्वम् । न. 
मस्कारत्वमपि स्वापक्रषेवोधानुकूरखतावच्छेदकजातिमसरम् । य- 
द्यपि स्तुत्यपेक्चया स्तोतुरपकरषः भनीयत पव तथापित्रननजा- 
तिरवच्छरदिका स्तुतित्वस्य जातिसङ्कयभयेनोपाधित्वात् । त्वं प- 
ण्डत इत्यन्न द्विनयसस्वात्, ननु नमस्कारत्वमपि न जातैघंरपदट- 
सयागवाचनिकपरिहारण सतोः सयागत्वनमस्कारत्वयोरकन्र का- 
पिक समानापिकरणत्वात् । तथा ख कथ जातिगमनमस्कारल- 
श्लणमिति चेन्न कायिकत्वादिजानारादाय छश्चषणानवादहात् । नच का. 
पिकत्वमपि न जानिः कायकत्वस्याभयकरमंजन्यस्तयगे सलस्वन 
तन्रान्यतरकमजन्यतावच्छदकजातिचिरहादन्यतरकर्मजन्यतावच्छे- 
दकजतिः स्थाणुदयनसयाग सच्वेष तञ्च काथिकत्तामाष।दन्य- 
तरर्कबेजन्वे कायिक द्विनयसच्छात् सङ्करादिति चन्न अन्यतरकमा 
दिजन्यतावच्छदकजातितिरहेण ताम्रदाय सङ्कराभावात्। ननु वा. 
चनिकत्व न जानिः महस्वस्य महादेवेत्यन्न सत्न व।चनिकत्वा- 
भाषाद्वाचनिकत्वस्य नतिरित्यत्र सरवन महत्वाभावात् नम इ- 
व्य्र द्वितयसच्वादिति चत् नापमत्वादिव्याप्यनानावबासानकत्व- 
स्वीकारात् । ननु मानसिकत्वं न जातः कष्णादहमपकृष्रो घर 
श्चेति समूहालम्बनेऽग्याप्यङ्त्तिस्वापत्तरिति चेश्न समुहाल- 
म्बनस्य मानलिकत्वानङ्गोकारात्, अभ्याप्यवुत्तिजातिस्वीकाराद्वा, 
अत पव , सकह्ायत्वं जात्तिरव्यकदे शिनः । मानसिकत्वं दहि. 

प्रमाणतोऽधपरतिपततै हयेवमादै। सूते शासपरिसमति- का्लाद्वरयं कारणं वाच्यम् अन्यापतम्भवात् 
धर्मविशेष. कारणामिति। स च नमस्कारदन्यतो भवनिव्यकं । अन्येतु साधनविकषाद्विशिष्यत इति 
नमस्कारदयोपजायते धर्मषिशेष कारणमिति । अथ नमस्कारामवि तर्हिं कथ श्ाल्लसमाभि- 
रिति, न तत्र कार्यसद्धविन कारणपद्धधसिद्धेः । वाचिकनमस्कारामविपि मानसो ज्ञाधतं इति । 
एकदा हि विरिष्टनमस्कारसद्भतरे पर्सिमपिरुपरम्भादिति । तथाहि मानसनेमस्फरिपचिपो 
धाचिकनमस्कार समाप्ते. कास्णामेष्यते भानसस्तु करेवलेोपीर्ति । अत पव क्ताचिद्वान्रिकः 

पद्रवेपि मानसाभावादपर्सिमाति्युकेति । तदभाव- कायीनुत्पदेनैव ज्ञायत इति 1 नमस्का- 
राच्च धर्मः सेपद्यते इति आगमाद्यापिप्रहणं तया लोकैकोपि पुरुषः कृतनम्कियः करिंशकरणे 
दरतेमानो वट. सिम्पुनर्मगवान्मुनिरनवथकादीति पभाचीना- । - 
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( खतु° ) विधं मत्तः कृष्ण उष्छष्ठ इत्येकः कष्णादहमपरृष् ई | 

त्यपरमिति चन्न स्तुतिनमस्कार्योरपि विष्नध्वंसक्रारणत्वप्रवे- 
शास्यावदय कत्वात्क्ष समङ्गलीभूनस्तुतिनमस्कारवारणस्यावश्यक- 
त्वाव्।नहि बन्दिकतृकराजदिस्तुनतिरपि मङ्गलम्, तस्या रक्ञस्तो- 
घादिपोषकःवेऽपि चिघ्नप्वससमाप्त्योरपय सत्वात् । कमानारम्भे 
क्रियमाणा नमस्कारोऽपि मङ्कटं तेन सुक्ृतादिजननपि विघ्रभ्वस- 
स्याजननात् । निखिपापपराभवध्रापिका परमेहवरप्रणतिस्तद्न्त- 
गततया चिघ्रध्वसत्वावच्छिक्नकायताकावघ्नष्वसमजंयति तथाच 
मङ्गटीभूननुतिनत्योर्विघ्रष्वंसकारणत्वगमप्रेव टश्चषणसवस्वामिति 
तच्राप्यन्यथासाद्धरवति । अपिच मास्तु रक्षणे विद्चध्वसकारण- 
सेन प्रवेश्ानान्यथासिद्धिरन्यथा तु भविष्यति स्तुनिरक्षण ज्ञानपूव- 
वर्तित्व प्रवेशात् नमस्कारखक्षणेऽपि नत्प्रवशात् अयुकरूकताया जन. 
कताश्रयाजकतास्थतररूपत्वात् प्रयाजक्रताधामपि पूचचरतित्वप्रवे- 
चात् । ननु विघ्नध्वसक्रारणनापि कथं तत्तन्गङ्गछत्वेनात्माश्चखत् 
दति चन्न तत्त्यक्तित्वन क।(रणत्वादिति वदन्ति । तदवद्यम् । एव 
हि दण्डस्यापि कारणतामङ्गापत्तेः। तत्रापि सरदुदृण्डवारणायदटद- 
दण्डन्वन कारणत्वस्य वाच्यत्वात् । दाङ्यस्य भ्रमिजनकत्वादन्यस्य 
यकतुमरक्गरत्वात् । ननु स्पङविशेषाभ्वयवसयोगगमः विरोषौ 
दाद्यन तु घमिजनकत्वामेति चन्न तथामूतादपि घुणाघातादिचि- 
सखनादृभत इशताद्किष्शरीयद्वा दण्डाद् धरानुत्पत्तस्तस्यापि वा 
रणीयत्वात् । वस्तुतस्तु खढदण्डत्वन कारणत्वामति बार्प्रखाप 
पव । दृण्डत्वं हि न वेणुदण्डगता जातिः काष्ठशकलादपि तत्स्थ 
लाभिषिक्तात् कचिद् घरोत्पत्तः कमकरणककरात्करुलालटक्ररादपि च 
क्रक्रियाद्शनाश्च तस्माद्भ्रमिजनकत्वमेव दण्डत्वम् । प्वञ्च दाख्य- 

स्य पृथग्विशेषणत्वमदृढ प्व कथा च प्रकृतेऽपि भरमिपूवचति- 
त्व्रहानन्तरं घट पूवैवरतित्वग्रहाद्न्यथासदद्धः स्यादेव । यदिखम्र 
छ तक्रार्याजनकमन्य प्रतीत्यादि विवक्षया तच्रान्यथासिद्धिप्रतिष- 
धस्तद। प्रकतेऽपि कथम् 2 अमेघरम्प्रतीव विघ्नध्वसस्य समाप्ति 
प्रति जनकत्वात् तस्माप्पू्घाक्तयेव रीत्या समा्िकारणत्ववारण-. 
मिति रमणीयम् । दष्डमङ्कलकयोः कुलारुपितुरिवान्यथासिद्धिः कुतो 

न भवतीत्यादिस्तु विचारो प्रन्थगोरकमयान्न सञ्जायते । ननु. ग्रन्थ 

द 
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, (सेतु०) मङ्गख्योः समाप्तिविघ्नष्वसजनकत्वयोः दयोः प्रधानत्वे 
धिकारिकल्पनागोरवमिति चेन्न मङ्गलस्य समािकारणत्वेऽन्यथा- 
सिद्धेरुदाहतस्वनास्य पमाणपरिगृ्ईतत्वात् । यथा च समाप्िक्ामो 
मङ्कलमाचरदिति श्रुतिरपि न समाक्षिसाधननां बोधयति तथोपदि- 
मच । यन्त॒ मङ्गलमदष्द्वारा समातिसाधनमिति कपाञ्जिन्मतं तव- 
योग्यमेव । विघ्नभ्वसस्य प्रतिषन्धकध्वस्तयाऽऽवश्यकत्वात् । 
तद्भसखरस्य च कस्यचिद्धिहितस्येव वक्तव्यत्वेनान्यकर्पनायां गौर- 
धेण मङ्गलस्यव वाच्यत्वात् । विघ्न्वंसस्य कारान्तरीयत्वाभावेन 
तस्जनने मङ्गखेनादष्टानपेक्षणात् । विघ्ररूपानिष्ज्ञाने सति मङ्गला- 
चरणेन विघ्रध्वसस्य मङ््टसाध्यत्वावश्यकत्वाश्च | 

दइदन्त्ववधेयम्। कचिन्मङ्खकनाप्यरष्ं जन्यत एव अन्यथा नानाव- 
णात्मकश्चुतो दिक्चणस्थायिनां पूररपूत्रवणौनां चरमवर्णेनामिलने कथं 
विघ्रध्वं सजनकत्वम् तथाचापान्त्यान्त्येराहत्यैव विध्रध्वंसो जन्य- 
ते । अन्यस्तु कलिकासुकृतानि(१) न्वेति मन्तव्यम् । 

घस्तुतस्तु गुणवत्तया ज्ञानजनकरशच्दो न स्तुतिः मोनिस्तु- 
तावय्याप्नः । पव वाचनिको नमस्कारोपि न शब्दात्मक: मोनि- 
प्रतिसंहिते ष्णाय नम दति शाब्दे यत वाचानिकं भवति तत्रा 
उयापेः । न च मौनिनः स्तुतिवाचानेकौ नमस्कारौ न भवत पव 
व्यवहार्फवराधात् किन्तु वणविशधरप्रातिसन्धानस्तुतिवौचनिका 
नमस्कारश्च चणोत्मकाविति वाच्यम् अननुगमापत्तः । पवन्तु 
प्याप्तं वर्णानां समूहदारस्बने नादष्टम् ज्ञानभेदे तु के षांचिञ्ज्ञानानां 
नाश्नो तत्राप्यरष्टापक्चत्यस्मदादिषएटमष्थयणीयम् । विद्चप्रागभा- 
वजनकत्वं तु मङ्भटस्य प्राग्व निरस्तम् । तथाच विध्चस्तसगो- 
भावद्धारा समापिसमपेकत्वन्न स्मरणपथमप्यवतारणीयमित्यव- 
धारणीयमिति संक्षेपः 

नन्वीदवरपदस्य नित्यक्षानादिमत्परत्वेऽथादेव हेतुत्वरामे 
हेतमित्य्भिरुप्ण हतिवदर्थपुनरक्तमिति चन्न ईदवरं यथष्टविनि- 
योक्तारमित्यर्थात् वस्तुस्तुतिरियम् । न च स्तुतौ पोनरुकत्यं 
दोषाय पकेन प्राप्तो तक्निवीह दत्यवध्रयम् \ आचा्यचरणानामव्य- 
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(१) पण्डयुकृतं कालिकाञचुकृतश्चेति मीमासकास्तत्र प्रथमं सफलं द्वितीयमकलम्भवतीति तदाशयः! 
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( सेतु ) रेच तायै न तु किखिते पश्त्रमे । तथा हि हेतुपदं व्यर्थ 
सत्प्रमाण सुचयरि व्यथं सदिति न्यायात् इति प्रथमपक्चाथैः ।न'च 
खं उपपद्यते स्तुतित्वेन व्यथ॑त्वाभावात्। न च हेतुपदस्य सहजमेव 
प्रमाणसुच कत्वम् अन्यत्र तथाऽदशेनात् । इहवरपदसक्निधिप्रयुक्तो 
चा हेतुराञ्रो विशिष्ट एव प्रयःसमाधिगमनिमिते वर्तते इति दवितीयः 
पक्षः, सोऽपि नोपपद्यते । यदीदवरमरयोगादेव प्राप्ता्थस्य हेतुपदस्य 
्यथत्वात् मोक्चासाध्रारणत्वबोधकत्वम् , तत्न ॒पवैमुक्तमेव स्तुतित्वेनं 
धेयथ्यभावादिति । अथेदवरपदसन्निटितदेतुरब्दत्वन ' वाचकता मो- 
क्षासाधारणत्वेन वाच्यतेति । तन्न, इदि शक्तौ प्रमाणाभावात् । 
प्रकृतन्छोकरातिरिक्तस्थठे कापि तथा व्यवहाराभावात् । अत पव 
प्रस्तुत्याख्रसाधारणमिति तृतीयपक्षोऽपि निरस्तः । वेयथ्थैपु- 
रस्कारशक्तिस्वीकास्योरसम्भवात् । टश्षणया तथाथेकत्पने समा- 
धानान्तरसम्मवे टक्षणाकस्पनस्योपेक्चणीयत्वान् । तस्मात् किरणा- 
वलीकूतोपि मदुक्तं एवाय इति सक्चपः । 'अनु' “अतः-दइतिपदाभ्यां 
गुरुतमादिक्रमेण नमस्कार इति रशिष्षा। न च शिष्टाचारादेव तल्परा्निः 
अज्ञातृन्प्रति रि(चारस्यव प्रदरौनात् क्षातृन्प्रति प्रमाणवत् नि. 
बन्धस्याऽपि व्यथेःवात् । पवश्चान्विलयस्यावद्यकवेऽतःपदमपि तथा 
शाब्दीति न्यायात् । प्रक्लाचदुपादानभ्रयोजकं सद्कहस्य फलवच्च महो- 
दयपदेनाह महांस्तर्वविष्रयः। 

व्योमदिवाचा्यङृता व्योमवती ठीका(१)। 
~. = द, 

ˆ`" `" प्रामितिविद्णिष्टानन्तर्यप्रतिपादनाच तदभा्वनिरसः । स तच्छब्दोऽपि ठेते वर्तमानो विग्रिष्देश- 
फुलप्रस्ूतमविष्लुनेन ब्राह्मणेनाविष्टुतायां ब्राह्म ५०८०१५१ विध्न ०५००७०११ ५०५ ०५१०५५०५ ५१५०५०१५१ ध ५९१ 

देश्चावसिताया दपजातं रश्रूषाश्रवणग्रहणपारणोहपिहतत्वमिनिवेशातिदन्तेवःपनिनमाहेति । तथा 
षत् | ु मश्रतुपदानाव १५१५०५५१७५ ५५५००१०० ००१०१... सुमते प्राष्य १०५५०५० ०५१९ ५५०५५ १५५०५०५५०५००९१०५०६५०। तवे 

रकमाजगाम । न ह वै सशरीरस्य प्नियभिययेोरपहतिरस्ति, अशरीर वाव सन्तं न ब्र 
यापरिये स्परात इति वाक्यादग्रारीरावस्यां मुखदुःखपनिन्न प्रतिपद्यते । `" 

पकामाददृकनमाप्वत् । ते च यथेपपन्ने मगवरानधिकारिणि दृष्टया पमापिबरुदिकस्मिन्नणावु 
स्पश्नप्र टूप दार्थतच्वज्ञ | नो महेश्वरे श) व क 38 9] | ५०५५५५५० सूष- 

करगे प्रवृत्तस्तदथैसिद्धमे सप्रघन्दरमस्य च निमेत्वि्त्वा' "`" वोदेतया वास्मददिस्तन््व 
ज्ञाने न् स्यादिति प्र शस्तपादसङ्कुपता । १५५५ १५५५१५०५०१०७ ०३७ ११५५१५५ ५५०५५५०९१५००... ५१०५५१४ ०५०१५०१ ,#७ 

व स तवदिवद्भतिभासनादपिकागैमावः ४ ध
 

व््रङ्ग्यस्ात् । तथाहि--उ्व्यादिषु हव कृते समरस्
य द्मनगत, 

`} अन्थारम्मे कृत्लव्योमवत्या अनुपलम्मा्धि्णीरूपेण दत्तापीयं टीका क्स्थराजकीय- 

 सरस्वतीमदनकृपया साकल्येनेपलम्धाऽतः परं यथोलम्धा क्रमे दीयत इति । 



९ (क) सटीकप्रशस्तंपाद् भाष्ये 
शैममिः-" १५०१५७५०१९५०००५५ + 7 ४५०००५४ $१५१५९७ ४४०५१०८ 1.1 

यमिति न्ने पश्चद्राविवाधकानुपपत्तेः । भरमाणतया सिष्टपदा्थाीपिकारिसेदध निकिषियत्वान्न दोषः । 
निरमिपेत्वम् अविद्ध र्यादि 3 त 1449 ५ 

भावश्च निरस्त एव तदभिधानात् । तथाप्रयंजनोपन्य।सात्तदभावश्वेति । अथ कि पुनश्च विज्ञानं 
कि वा मिः भेयसमिति वाच्यम् अवस्थितपदार्थषि 91.59.449 3२.००8 1 ५8 ५५५००५५ 

11 ४ -नवानामात्मविशेषगुणानामव्यन्तोच्छित्तिम धरम 

कामाः, तेषामल्पस्ाधनसाभ्यतवात् । भथ निश्रयसास्तत्वे कि प्रमाणम् । विष्णुचेतनमनु- 
मानभाग- 1 4 ““ “व तयाहि- नवानामात्मविरेषगुणानां 

सन्ताने।ऽत्यन्तमुच्छियते सन्तानाय यथः सन्तानः स सोऽत्यन्तमुच्छि्मानी दृष्टः, यथा प्रदीप्त 
न्तानः, तथा चायं सन्तानस्तसमात् व 

1 ~ ^ “" तेमु च्छत् इति । सन्तानस्व्य च व्याप्त्या बुद्यादिषु स- 
ध्मात । पचधर्मतयाऽसिद्धत्वामावः । तत्समानधर्मिणि च मर्दुपादातुपलम्भात् अविरुद्धख, 
भच पक्ष परमाण्वप्नै अस्ति." 1 4.4 व 

+. "मित्यननेकान्तिकत्वामावः 1 विपशतार्थोपस्यापकयोः ५ 
घ्यक्ञागमयोरलुपलगभाश्न कालात्ययापदिषटः । न चायं क्षसप्ातपश्ष इति पञ्चरूपत्वात् प्रमाणम् 1 
भथ -निददेतुकाविना 1 श 

त 4 वि त .""""दहयान्ता- 

देरव हतुीच्यः यतः समुच्छ्रित इति ! स तूक्त एव तत्त्वज्ञानं नि भ्रेयसहतुरिति निदेशाश्च न त्वज्ञान- 
म् मवशिष्टवात् परतिवयक्यपके कि तु" न श 
क १ त्यादि तषणा ००." "तथाहि । इन्यायिरक्षयल- 

क्षितिषु उत्पथते तत्त्वज्ञानमिति । अथ तत्त्वज्ञानस्य नःश्रेयसकारणतवे प्नमुपजाततसत्वस्चानस्त्वन- 
म्तस्मेवापभर्ं व 1 2 मनस्यसम्भवे अस्मदारद नां तत्वज्ञाना 

मुपपत्तिः । भथ योगजधम दुपजाततच््वक्ञानोऽस्मददि तत्त्वन्नानसम्पादनाय कणाद सुज्राणि करोती- 
व्यवस्य." 0 ष्यत गताई्तचयत्तान निःमेयस्कारे 

मध्यप्यभावत् । नेष देषः । विशिष्टतत्वज्ञानस्य नि.परेयसकारणत्वाभ्युपगमात् । तथाहि --उपजातेऽपि 

श्रोते तस्यज्ञनेऽस्मदादीना ५५ नि.भरेयस्र योगाभ्यासजनिततत्वज्ञानस्य 
सम्भवात् । श्रते हि त्यक्तनि समुत्पन्ने योगाभ्यासे प्रवृत्तस्याभ्यासवद्रादात्मन्यराषविरोषालि- 
्खिते इन्त्यन्तत्त्ज्ञानमुपजातं नि व इ 32. व यसकारणपिति । 

स्तया श्ुपलम्ध सम्यगृज्तानस्य मिथ्याज्ञाननिवृनौ समथ्यम् शुक्तिकादाविति सम्थगृज्ञानस्य ज्ञानान्तरवि- 
रापित्वादुत्तरकालभाविना मिथ्याज्ञनिनापि सम्यगूज्ञानस्य विरोधः सम्भवय्येव यदि सा मनः सन्ता 

नोच्छि्तिर्धिवधितेति । सम्यगृज्ञानान्मिय्याज्ञानस्य सन्तानोन्छद्। नेवं मिथ्याज्ञानात्सम्यगृज्ञानस्येति । 
निषृतते च मिथ्याज्ञने तन्परत्वद्रणादयो नङ्यन्ति कारणामवि कर्थष्यानुत्पादादिति । रागादभवे च 
तत्कायी भवृत्ति्यारते । तदभवि च धर्माधमेयोरनुतपत्निः । आरधकथेयोश्रेपमोगात् भक्षय इति । 

प्रथ सञ्चितयेर्दिचारः । कथं तच्तवज्ञानादवेति । यथोकम्-- 
पयति समिद्धोऽमिभस्मसातङुरुते चणात् । ज्ञानाश्नि; सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा(गीं ०) ॥ इति । 

ममूपमोगदेव (रभ्य इत्यप्यागमोक्तम् । यथोक्तम्-- 
व 1 

[का 

(९) "मीयन्ते इति लपुस्तके १२: । 



दरव्यग्रन्थे उदेश्प्रकरणम्। (ख,२० 
मायके वीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमनुमोक्तमये कृते कर्मं शुभाम् ॥ 

, तया च (शोविरुदयंन्वादुभयोः कथं प्रामाण्यमिति । मोगाच्च परचप्रेऽप्यनुमानमप्यस्ति --पूर- 
कमाण्युपमोग देव द्षीयन्ते कमात् । यषन्कर्मं तत्तदुपभोगदेव क्षीयते । यथाऽर्यन्धङ्रीरं कर्म तथा 
चाश्रूमि कमोणि तस्मदुपभोगदेव क्षीयन्ते । उपमेन च प्रक्षये कर्मान्तरस्यावकयभावात् ससारा- 
युच्थेदः । तदसत् । समापिवल दुत्त खक्ञनौ हि कपण च सत्यमर्थं विदन्वा युगपच्छरीरागि 
निमायोपमोगः "त हति । न च कमन्तिरोतपाततेथयाज्ञानभनितानु- 
पन्धनासर्यस्य सहकारिणोऽभावात् । अथ मिथवाज्ञानामवेऽमिलाषस्यामावाद् भोगानुपपत्तिः । तभनोप- 
भोम विना (हे क प् नमन ५११००००० ०० ०५००००५ १०० ००११०७७ १०००००००० ०७७००९० गा अनुपपत्तेः । जानन्नपि 

तदर्थितया प्रवतत एव । केधोपदेशादतुरवदौषधावरणे ज्ञानमष्यवमनोषशरीसतेयतेद्रारेणोपमोगात् । 
कभणां विन व्यापारादगनिः इति व्यग्नयेये,न् तु साक्षात् । न चतद्राच्यम्- 

1 

तत्वज्ञानिना कम॑विनाशस्तत््वक्ञानादितरेषां तु उपभो गादिति । ज्ञानेन कम॑विनारो परसिद्ध द्ाहरस्णाभावात् । 

अन्ये तु भिथ्याज्ञानजनितस्कारस्य सहकारिणो ऽमवात विपमानान्यपि कर्माणि न जन्मान्तर श्रं 

रारग्भक।णि इति मन्यन्ते । श्रत्र च कायेवस्तुनो नित्यत्वं स्यादिति दूषणम् ! अधानागतयेधर्मा- 
धर्भयेशत्पत्तिप्रीतेषपे तच्वज्षानिनो निव्यनैमित्तिकानुष्ठने तरिं कथम् ? प्रव्यवायपरिहाराधर, तयाहि- 

नित्यनेमिततिकैरव कुबरणो दुरेतचयम् । 
तानं च विमलीकुवै्नम्याभेन तु पाचयव ॥ 

श्रभ्यासादपक्षविज्ञान. कैवल्यं लभते नरः ॥ इति । 
केलं तु काम्ये निषिद्धे च प्रवत्तिप्रतिषेथ इति । यदि षा तन्वज्ञानिनो निव्यैमि्तिकानुष्ठाने न 

निवपेते धर्मोतयसिस्तयैवामेसन्धानात् । तत्फलसन्यासो का । तथाहि स्वकर्मणां परमगुरावर्पग- 

मिति श्रयते । नवा प्रषः प्रतिसन्धानाय हीनङ्ेशस्येव्यलम् । श्रघस्तु तत्वज्ञानं नि भयसकार- 
णम् । भ्रवधारणन्तु निषिध्यते । सेन्यासादिक्रेयायाश्च म॑कषहतुत्वेन श्रवणाद् । तयाहि-- 

संन्यस्यन्ते द्विजं दृष्ट स्थानाचलति भास्करः । मम मण्डलं भित्त्वा परयाता ोकमक्षयम् ॥ 
दवेत पुरर केके सूभैमणडलमेदेनौ । परिड धे गयुक्तश्र रणे च[भिमुलो हत ॥ 
इत्यायकतम् । त्यम् । सेन्यासादिक्रेयायःः सू्मैमर्डलमेदितेनोर््वगमनहेतुत्वमिष्यत एव । 

यदि नाम 'लोकमक्षयम्" इत्यमिष्ानाद्क्षयत्वमषस्तनलोक पेक्षया क्रिधान्तरफलपपेक्षया बा द्रटम्यम् । 
तथाहि सन्यासादिलचणक्रेया मौतिकान्यक्रियपिक्षया भरधानभूतेति । मच नृवानामासग्शेषगु - 
णानामत्यन्तेच्छिनतर्निःतरेयसे सप्रमणडलभेदिवेन भवतीति, तस्य॒ विगेषयुणवियुक्तात्मरूपतया 

सरवक्न भावात् । अत एव न् तत््व्ञानकार्यतवादनित्यत्शमिति वाच्यम्, विरोषगुणोच्छेदभ्य प्रध्व॑सकूप- 
त्वात् । तेदुपल्धितात्मन एव निव्यतादिति काथेवस्तुनश्वानित्यत्वामेति । न च बुद्यादिन्र गुर्िर्न 
स्तथ।मावस्तादात्म्यपरतिषघस्य वक्ष्यमाणलाव् । अथ मोक्षाव्यायां चतन्यस्याप्युच्छेदान्न कृतेषुद्ध- 

यः प्रवतैन्त इति आनन्दरूपो मोत्त हष्यतामिति मनुषे । यथोक्तम्-आननदं ब्रह्मणो सूपं तश्च मेक्षेऽमि- 

पद्यते इति। तथा शुखेन-हमस्वाप्स्' इति सुपूप्तावस्यो तरकालं स्मरणान्धथानुपपस्याऽनुभवो ज्ञायते। तथ 
चामिधानानुमानयेर््यापायोऽनुपलमन्धो बाद्रेन्दरियाणां चेव्यन्तःकरणस्य व्यापारे ज्ञायते हति मानसं प्र- 
त्यक्षम् । अनुमानं चासा सुखस्वभवोऽत्यन्तं पियबुद्धिविषयसतात् अनन्यपरतयोपादीयमानत्वाश्च, य- 
देवैविधं तत्तश्युखस्वभावं यथा वैषयिकं सुखम्, तथाचासेवे विधः त्मात्सुलस्वभाव इति । तदेतद्- 
सत बाधकोपपतेः । तथाहि तस्यानित्यतायासुत्पत्तिकारणं वाच्यम् । न च मोषावस्थायामात्मा- 
भनभा णम 

(१) ' विकश्द्धषाचिष्व।यु ' इति खपुस्तके । 

1 1 



२४ (श) सदटीकप्रदास्तपाद् माष्ये 

न्तःक्रणसम्बन्धः रार रसम्बन्पपेक्षः सम्मति शरौरदेरभावात् । म चासमवाप्रिकार्ण विना 
वस्तूत्पततिदश । अध निचये तन्सुलापिति चेत अज्ञातसम्वेदनं तु यदि निव्यं सुक्तावस्थायापिष 
सपतारावस्यायामपि भावादविशेषपसङ्कः । स्मरणानुपपानतश्वानुभवस्येवावष्थानात । सस्कारानुपपत्ति- 

श्रानुभव्स्य निरतिरायत्वाद् । अथ सैसरावस्थायो बाल्यविषयत्यासङ्कच्छियमानस्याध्यमुभव- 

श्यासम्वेदनम् । तदभावा मोक्षावस्थायां वेदनमिव्यक्ति विशेषः । तदसत् । नित्यसुते छ्नुमवस्या- 

पि नित्यवाद्यासङ्ानुपपात्तः । तथा द्यास्मनो रूपादिविषयकज्ञानोतनः विषयान्तरे ज्ञानानुत्पत्तिर्या. 

सङ्घः । एवम् इद्धिपरस्यापि एकस्मिविषयरे ज्ञानजनकतवन प्रवृत्तस्य विषयान्तर ्तानाजनकतं त्या 
सद्र. । न चेवमात्मनो रूपादिषिषयकन्नानोस्पततौ निव्यमुते ज्ञानानुपपत्तिः, तजञ्ज्ानस्यापि नित्य- 
तात् | नं च गररौरादिना प्रतिबध्यलादसंवेदनामेति वाच्यम, नित्यतादेव । तथाहि प्रातबन्धकं का- 

मैव्याघातकृदुच्यते । न च निव्यमुज्ञानस्य अनुयन्तिः सम्भवति । तघोपभोगाथताच रीरदेः मो- 
गप्रतिबन्धरकेसानुपपत्तिः । य्रद्यदर्थ तत्तस्यैव प्रातमन्धकमिति नोपलन्धम् । प्रतिबन्धकतेन तदपह- 
नतुर्हिसाफलं न स्यात् । तथाहि प्रतिबन्धविघातक उपकारक एवेति दृष्टम् । न हि निससुखस॑- 

वदेनस्य भतिवन्धकष्य शरीर।दः अपहन्तु्हिप्ताफलस्य अभाव इत्यलम् । अथानिःत्यं नत्तकेदन- 
मिति चेत् । म उत्पन्तिकार्णाभावात्र अथ योगजधममीपेक्षः पुरुषान्त करणसंयोगे ऽसमवापिकारण- 

मिति चेत् न, योगजधर्मस्यापि अनित्यतया क्रिनाे अपिक्षाकारणामवात् । अथाभ्<धत्तयोगज- 
धमीदुपजतं वित्तानमपक्ष्य उत्तरं विन्ञानं तस्माजोत्तरम् इति प्न्तानम् । तन्न, धमाणामावात् । तथा च 
वरारीरसम्बन्धन्येक्षं विज्ञानमव आत्मान्त करणसग्रोगस्य अपच्तक।रणापिति न वृष्टम् नेच दृष््या 
विपरीतं शक्यते धनुत्ातुं आक्मिकन्तु कायं न भवल्येव | अत एव निव्यसुलत्तानस्य अभषत् 

छुखेनाह मस्वाध्छम्' इति ज्ञनं नेदं स्मरणं, किन्ति दु खकारणानुस्मरणामवेन तदमावानुभितिक्ञान- 
मेतत् सुलेनाहमस्वाप्समिति ¦ विपस्ययो वा नित्यसुखदु लेनाहमस्वाप्समिति विस्मरणात् निलदुःख- 

मपि स्यत् । अथ सुषूग्त्यवस्थरान्तरे दु-खकारणारत्रेदनाद् दुःखेनाहमस्वासमिति ज्ञानमेत- 

त् | एवं तर्हिं तदभावान्न अहापिति भक्विष्यतीति । अथागमः तर्हि कथम "आनन्द ब्रह्मणो 
रूपम्" इत्यादि । मृष्ये हि बाधकोपपत्तः गौण इति । तथाहि दु.खामवेऽयमानन्द्ग्रान्दः प्रयुक्तः दृष्ट, 

सुखङ्रन्दो दु लाभवे यथा भाराक्रान्तस्य बाहिकस्य तदपाय इति । यश्वानुमानमात्मा सुलस्यमाव- 

ति । तश्र यदि सुखस्वभावले ज।तिसम्बन्धिलं, तत्न ्रात्मनि सम्भाव्यते गुण एवेप्रलम्भात्। न च्यका- 

हङ्कारादिवदपरा जति. इभ्यणुणयोः साधारणोपल्ञम्धेति । यय सुखापिकरणचम् । तन्नास्ति, नि- 
त्यानिव्यलविकल्पानुपपत्तेः । तथा मुखत्वापेकरणते सुलाधिकरणतायां वा तज्ज्ञानस्य नित्या 

नित्यत्वधिकल्पः । "^" +: साधनं चाव्यन्तेभ्रयबु द्धविष्यमनन्यपरतयोपादीय- 

मानेत्वश्च अैकान्तादृसधनम् दुःखामवेऽवि भावात् । अनन्यपरतयेपादीयमानव्वं चापिद्धम् 
सुलाथैमुपादानात् । तथःइवयन्तप्रियबुद्धिविषयव्वमप्य्तद्धम् दुःदितायामाप्रयबुद्धरपि भावत् । 
इष्यनुमानदयमपरमाणम् । यदि च मेोष््वस्थायां निव्यं मुखमस्तीत्यभिछेण प्रवततेत न मुक्तः 
स्यात्, रागस्य बन्धनरूपत्वात् । अय बुश्यादिक मुच्छेदयामीति द्वेषाद्पि प्रवर्तमानस्य तदे दूष- 
णम् । नायुङलत्वात् । तथा च प्रतिकूलस्य अदोषस्य प्रतिप्रेधस्य तद्रगेपि समाममित्यदूषणमेतद् 
इष्यन्यदूह्यम् । अथ स्वैयुगेच्छेदाद्रर वेषयिकं सुखं दुःलक्ताधनपरिहारेण भोक्तन्यमिति मन्यते । तन्न, 
तस्य दुःखानुषङ्केण दुःखरूपतया हेयवात् । येषां चेतदुपदेयं न तान्धतीदमथवच्छसस् । सन्ति च 
वैषःधेकरुख्द्रेपिथः पुरषाः । तान्मतीदं ` शा्जम् । ते च यदुपदेरामपेक्षन्ते नोपायान्तेरुदेषार्धं भ- 
तिपशराबु्ठने तन्ते इति । मेकषास्तिले च प्रमागोपपततेः । शेषं कचनमाश्रमित्युपक्षयते । भन्ये 
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त्वन्वथाभूतिदिव साधनात् अन्थरथाभूतं माषं मन्यन्ते । ययेक्तम्--गुणपुरुषन्तरविषेकेदगनं (\)निः. 
रेयसस्भनमिति । तथाहि पुरुषार्थेन देतुना प्रधानं प्रवतैते । पुषपार्थ्च द्वेधा-रन्दायुपललन्धिः गुण- 
पुरषान्तरविवेकदकैनं च । सम्पन्ने हि पुरुषर्थे चरिताधव्वात् न प्रधानम् इरीरादिभवेन 
परिणमत इति द्रष्टुः स्वस्वरूपेण अवस्थानं भवतीति, विज्ञानं षा दुशट्तया कुटटिनी्लीवत् भोगप्त- 
पाद्नाय पुरुषं नोपर्पतीति । तदेतत् सव॑मसत् प्रधानाघत्वस्थ वक्ष्यमाणत्वात् । स्थिते हि प्रधान. 
सद्भाव पुरुषस्य तद्विेकदु्ीनमुपपद्ते । उदय वा ब्रूमः । मदि भधानं पुरुषस्य निमित्तमनपेकषय प्रवतैते 
मुक्तत्यन्धपि श्रीरादिसम्पादनाय प्रवर्तेत अविकञेषात् । ् रथादशनपेक्तमेति चेत् । यस्य हि गुण- 
पुरुषन्तरविवेकदर्शनानुपपात्त. ते भति परधनं प्रवर्तेते, न चापी मुक्तात्मनीति । तन्न, मुक्तात्न्य- 
पि विवेकदरानस्य विनारोन प्रवृत्तिप्रसङ्ात् । न नानुत्पात्तविनाशयोः अदश्नतेन विशेषं पद्ठयामः। 
अथादृष्टपेक्ं प्रवतत इति चेत् । तदसत्, तस्यापि प्रधान शकतिरूपतया व्यवस्त्य उभयत्रा- 

विरोषात् । तथा ग्रशरद्दिचेव्यामावस्य तस्यैकरूपलात्र । न च पाटणामनेभ्यात् शरीरादिवै- 
चिष्यम् । तद्राचेत्ये कारणाभावात् । कथ च साम्येनावस्थितं तसधानं वेषम्यमवानुपात् । पुर- 
पार्थस्य प्रवृत्तिहेतरमावात्त । सद्रवि वौ पुरुम।्स्य तदथ प्रवृत्तिर्न भवत् विद्यमानत्वोदेव । 
न च प्रवृत्तिहेतुं विना कमप्रव्तैमानस्योपरमो युक्तो हतवभावात । यचेदं -द्रष्टु. स्वस्छसूपेणावस्थान- 
मित्युक्तम् । त.देष्यत एव, विरोषगुणरहितस्य अवस्थानभ्युपगमात् । अय चिद्रपस्य अवस्थानं 
तन्नास्त्यनित्पसेन चिद्रपताया विनाशा । न च अक्षायन्वयत्यतिरकानुषिधायिनः चैतन्यस्य नि- 
स्पत्वे प्रमाणमस्ति । आत्मस्पेति चेत् । तस्माश्र आत्मतदस्ये पय्यायमात्र व्यतिरेके तु सयो- 
गादिमरनैकान्त्यम् । गुणगुशिनोश्च तादास्यप्रतिरेधं वक्ष्यामः । यदं दरष्टूतया विज्ञानं तु पुरषं 
नोपसपैति इति । असदेतव , श्रचेननलात्त् । तथाहि श्रचेतनतया प्रधानस्य अहमनेन रश्तया 
विज्ञातमिति विज्ञानाभावे पूववत् परकेत्तिरिशषेत्यलमतिपसङ्गेन । 

अन्ये तु अस्थिरादिभावनावङ्ात् रागादिवियुक्तन्तानोतनतेः नि.श्रयर्समति मन्यन्ते । तथाहि 
स क्षणिकमिति भावयतो विषयेषु आसक्तित्यौवतैते, ममेदमिति सम्बन्धामावाव । तथा संव निरास- 

कमिति भावनायां नाहं पररः न ममायमिति परि्रहदरैषामषि भवस्येव विद्यद्धचिनसन्तानो त्पत्तिरिति । 
तथा च पटावर्थसय परतिपरधाव सवं शरन्यामेति च। एवं हि दु खध्य समुदयमिर धमार्गेषु विरशिष्रज्ानं 
नि.्रेयसकारणमिति । तयहि दुखं रूपादिस्कन्धपञ्चकं तस्य समुदयः कारणम् । सपुदेव्यस्मािति 

तयेोर्निसेधो विनाशः तस्योपायो मामैः । ह्येषु विशिष्टत्तानवश्नाच शुद्ध चित्तसन्तानतदुच्छेदो वा निन्भ- 
यस्तामेति युक्तम् । नैतदेवम् । क्षणिकादिमावनाया मिथ्यारूपत्वात् । न च मिथ्याज्ञानस्य निःश्रेय- 
सकरणत्वमातिप्रसङ्कात् । यथा च न चाणेकव्वं श्रन्यवं नैरात्म्यं वा तथा वक्ष्यामः । अथापक्ते प्रतिषे 

धाधेमेवं भावनाय, तन्न, अन्यथापि मादात् । तथाहि पदा्थतत्वजञानं प्रवृत्तेः कारणम् । दोषद$- 
नै च निवृत्तेरेति वृष्टम् । यथा मधुविषरसंपृक्तेऽन्ने दोषाद्॑नात् गुणबुद्धितः प्रवतिते दोषदर्शनाच्च 
निवपैते नाथैपरतिषेधात् । एवं पुत्रादपि अत्मीयैवरूप्यदशनमेव निवृत्तिकारणमिति वाच्यम्, 
न सम्बन्धाभावः । तत्पतिषेषो भाग्यः । उक्तं च न्थायभष्यकृता-रूपादिषु निमित्तज्ञ मावनी- 
या नानुष्यञ्ञनरसक्ेति इत्यं दन्ताः इत्थं केशा इत्यादि । या चेथं दु खसमुदयनिरेधपर्गेषु मावना क 
यदि दुः तत्कारणं तयेर्निरोधः नदुपायशेतीष्टं न प्रतिषिध्येत । तथाहि दुख स्वरूपत एष अ 
म्यवुःखकारणच्वात् । तश्च-ह्पं सन्ना वेदना संस्कारो विशनमिति रूपादिस्कन्धपञ्चकमन्यद्रा भव. 

त॒ .घुखमपि दुः दुःलानुषङ्गादिति, सव दुःतं तस्य विच्छेदपायस्तस्वज्तानमिष्यत एव । यबेदं-रागा- 1 
॥ 

(१) मेक्षसाधनपिति ल प*1 
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दिवियुक्तश्ानं विशिशमावनातं इति, तन्नास्ति । क्षणिके कायकारशमावप्रतिषेधस्य षद्यमाणत्वा- 
तु † अपेव्यवदेन तूच्यते-न रागादिमनोविकतानाद्रषटितस्य उत्पत्तियकतेति । तथाहि यथा हि 
भधात बोधरूपता स्ञानान्तरे तद्र गादिरपि स्यात् तत्तादास्म्यात् । विप्येये वा तदभावपरसङ्गादि 
ति । न च विलक्षणादपि कारणात् विलक्षणकार्थस्योसत्तिदशनात् बोधरूपतेति अमाणम- 
स्ति । अत एवास्य ज्ञानस्य ज्ञानन्तरहतुतवेन पूर्वकालमावित्वं समानजातीयस्वमेकसन्तानत्व॑वा नं 
हेतु, व्यभिचारात् । तथाहि पूरवकारमाविलव॑तेत्समानक्तथेः समानजातीयतवै च सन्तानान्त- 

रत्तनिः व्यभिचारीति, तेषां हि पूर्वकालभाववेन समानजातीयषवेऽपि न॒ विवक्षितस्चानहेतुत्व- 
मिति । एकसन्तानत्वं चत्यन्ताज्ञानेन व्यमिचारीति । ग्रथ नेष्यत एवान्त्यं॑क्ञानं सवैद्- 

$ऽरम्भात । तथाहि परणरर्दरज्ञानमपि ज्ञानन्तरहेतुः 1 ज्ञनावस्याज्तानं च सुषूतावस्थाज्ञन- 

स्यापीति । नन्वेवं मरणटारीरत्तानस्यान्तराभवशसीरज्ञानहतुवे गभ॑श्रीरज्तानदेतुखे षा सन्ताना 

न्तरे विन्ञानजनकतप्रषद्धो नियमहतेरभावात ¦ अयधष्यत एवोपाध्यायन्ञानं ्रिष्यज्ञानस्यान्यस्य क- 
स्मान्न भवतीति ! अथ कर्मव[सना नियामिकति नेत् । न, तम्यापि ज्ञनव्यतिरेकेणास्नम्भवात् । त- 
त्तादाप्ये सति विज्ञानं बाधरूपतया विरिष्टं बोधा बोधरूपतेत्यविरापेण विज्ञानं विदध्यात् 
इव्यलम् । येद् सुषुन .वस्थज्ञ।नकय जाम्रदवस्थान्ताने कारणत्वमित्यसेदतत् । सुपुपतावस्थाया ज्ञानस- 
द्रवि जग्रदवस्यातो न विपरोष स्यान्। उभयत्रा पे स्वप्तम्वेयक्तानश्य सद्भावाविररोषात् । सुप्तौ निद्र 

यानमिभूतत्व विष इति चेन् । असदेतत्, तद्धम॑तया तस्यापि तादास्म्येन अमिभावकत्वाप्तम्भ- 
वात् । व्यतिरेके तु रूपादिपदा थीन(मिव सात् तच्छवस्पे निरूप्यम् । अमिभवश्च यदि विनाश्चो न- 
विज्ञानश्य सत्वविनास्य वा निहेतुकत्वम् । श्रथ तिरोभावो न विज्ञानस्य सत्त्वेन तत्स॑त्ेव सेवेदन- 
मिस्यभ्युपगम्यते तस्यावुपपते । अय सुषुपतावृस्थाया विज्ञानामनत्त्वेन श्रन्त्यज्ञानसद्भावदिकसन्तान- 
तवं व्यभिचरति । यचदं-विरेष्टा0)मत्रेन अवश्रात् रगादिविनाश्र इति, असदेतत्, निर्हतुकप्वा- 

द्विनाश्स्य अभ्यास।नुपपन्ेश्च । अभ्यासेऽयव।सेयतस्य।थातिद्रायाधायकत्व(दुपपश्यते न क्षणिके 
ज्ञानमात्र इति ! अत एव यो गिनि सङकृलकल्पनाविकलं ज्ञानमुत्पद्यते । न च सन्तानयिक्षयातिररायः, 

तस्येव असम्भवात् । अविरिष्टाद्भिशेत्पत्तेययोगाचच । तथाहि -पवस्मादविशिष्टादु्रोत्तरं साति- 

कायं कथमुपजायत इति चिन्त्यम् । यच्च -सन्तानोच्छाततर्नि भ्रेयसमिति तत्र मि्हतुकतया वि- 
नाशस्य उपायैयय्यम् । अयत्नसाप्यत्वात् । अन्ये खनेकान्तभावनातो विशिष्टमदेशेऽक्षयद्ररीर. 
दिलमो निःश्रेयस्तमिति मन्यन्ते । तथा च नित्यभावनायां प्रहानित्यवे न द्वेष इव्युभयपरि- 
हाराथमनेकान्तमावनेति । एवं सदसदादिष्वपि परज्यम् । प्रत्यक्षं च स्वदेशकालकारणाधारतया 

रतत्वं परदेदादिष्वसत्वामिल्युभयरूपता । तया घटादि. मृद दिरूपतया मत्यः सर्षावस्थापूपल- 
स्पत । घटारिह्पतया चानिव्यस्तदपायात् । एवरमात्माष्यासस्यतया नित्यः सवदा सद्रावात् । 

सुखदुःखादिपय्यायरूपतया चानिच्यः तद्विनाज्ञात् । एवं सर्वत्र स्वकर्येषु कर्तृं का्यीन्तरेषु च- 
कतृवमित्यू्यम् । अथ स्वक्रन्दामिधेयतवं श्न्दान्तरानमिधेयलं चेति । तेदेतदसापरतम , मिथ्याज्ञान- 
स्य निश्रेयसकारणववेन प्रतिषेधात् । अनकाननज्ञानं च मिथ्यैव बाधकोपपत्तेः । तथाहि नित्यानित्य- 
योः विधिभरतिषेधरूपत्वात् अमिन्ने धर्मिण्यभावः एवे सदसत्वदेरपीति । यच्चेदै-घटादिर्भृदादि- 
रूपतया निव्य इति । असदेतत्, प्रदूपतायास्ततोऽथीन्तरत्वाद् । तथाहि घटदथीन्तरं पृषता 
भृत्त्वं सामान्यम् । तस्य तु निव्यतेन घटस्य तथाभावः, ततोऽन्यत् । घटस्य तु कारणाद्िलक्षण- 
तोपलम्धेः अनित्यलमेव । यच्वेदे-स्वदेशादिषु सम्तव परदेजञादिषु असत्वम् , इष्यते एव । इतरेतर 

(९) 'विशि्टमविन' य. पु. ॥ 
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भाषस्याभ्युपगमावे । तथाहि--इृतरस्मिन्देशादैः इतरस्य पटस्यामावो मासुतसिन प्रधव॑स. । तत्र 
तस्य सवैदा सत्वात् । द्ैरूप्ये तु स्वदेशादिष्वनुपलम्भपरसङ्कः । एवमात्मनोपि त्िव्यत्वमेव । प्रुल- 
दुःखदेस्तदयुणतवेन ततेऽ्थीन्तरस्य विनाशञे$्यविनाशशात् 1 कार्यान्तरेषु चाकर्तृतवं न परातिषिष्य- 
ते । तथाहि यस्यान्वयव्यात्तरकाभ्यामुत्पत्तौ व्याप्रियेते शइच्युपटग्धम् तत्तस्य कारणं नान्यस्ये- 
त्यभ्युपणम्यते । एवं रब्दान्तरानमिपेवन्वेऽपि न सरव सषेगरब्दामिपेयमित्ययुपगमात् । न चने- 
कान्तभावनातो विरशिषटश्रादिलामेऽस्ति प्रतिबन्धः । न चसत्निधर्पणां श्ररीरादानामक्षयतं न्या- 

य्यम् । तथा मुक्तावध्यनेकान्तो न व्यावर्तत इति मुक्तो न मुक्तश्रति स्यात् । एं च सति स एव 
मुक्तः संसारी चति प्रसक्तेः । एषमनेकन्तयनेकान्तःभयुपगमे दूषणम् । वस्तुनो हिं सदसदरूपताऽ- 
नैकान्तिकः । तस्याप्यनैकान्तिकभ्युपगमे रूपान्तर्माप प्रत्यक्षेमवं नित्यानिव्यकूपताग्य(ति- 
स्कतिञ्च खूपान्तरमित्य।दि वच्यम् । अन्ये व्ाप्भैकतवज्ञानात परमात्मनि ल्यः सम्पथते ति ब्र- 
वते । तथा द्यलिव परमार्थः सन् ततोल्येषां मेदे प्रमाणाभावात् । प्रलयत्तं हि पदार्थानां सद्राव- 
प्राहकमेव न भेदृस्येत्यवश्यास्मारोपत एवायं मेद् इ।त मन्यन्त । तदसत् । आल्भकववज्ञानस्य 

मिथ्यारूपतया निःभयस्रसाधनव्वानुपपत्तेः । मिथ्यात्वं च आत्मापेक।र वक्ष्यामः -व्यवस्यातो ना- 
नामानः ( क० प्रू० ३ २-२०) इतति सूत्रण । एवं शब्दाप्रतविज्ञनमपि मिथ्यारू्पतया न नि 
भ्रयससाधनामेति द्रष्टव्यम् । तथाहि सवेश्रोन। शन्दरूपतेतिं प्रस णाभावः । अथ मदेऽपि प्रमाणाभाव 
इति चेत्तदसत् । चक्चुरादेना रशब्दरूपतावियुक्तानामधःनां प्रतिभासनाच । ग्रब्दरूपता हि श्रा 
षणत्वमथस्य सतः । न ॒चार्युष्वेसदस्ति । भरत्रणाग्रहणाच्् । अथ शान्दस्मैवावस्यामिदात् म्रहणयै- 

चित्यमिति चत् । तन्न, शम्द्रूपतायामेतत्स्याच्र । तत्र च प्रम॑णाभाव एव । अथ गान्दुसंपर्केण प्र 
तिमास्र एव प्रमाणमिति चत् । न, अकरृतममयस्य वाय्वादे्तदन्तरणापि प्रातिभासनात् । न च शाब्दा 
न्तरेण सम्पका युक्तः । समयोयय्मीपसङ्गादिति । शान्द्रूपताया साध्यायां न गरन्द्ेयुकत प्रतिभासः 
प्रमाणम् । श्रत एव वैर मध्यमा पद्यन्तौ सष्ष्मा चेति मेदभतिपादनमुन्मसमाषिितम् । न च 
शान्दद्वितक्नानात सुह्ष्मावस्था सम्पद्यत इत्यस्ति प्ररिबन्धः । एकस्मश्चहिते प्रतिबन्धस्तमानतया सर्व 

एवौ तमेदाः प्रतिषिद्धा मवन्तीत्यासेकतप्रतिप्रपादेवदं प्रतिषिद्धं भविध्यतीव्युपरम्यते ; 

अन्थ तु महेरवरपभसः द्ादशृद्धैशवर्मविनाे तद गुणपक्रान्तिं मन्यन्ते । तच्चासत् । अन्यगुणा- 

नामन्यत वततिरदद्नात ! महदवरपरसादश्च मु न प्रतिषिध्यत, तस्यास्तदर्धःनत्वाव । इति स्थितमस- 
द्ादपतिपरेधात् षद्पदा्थसाधम्यवेधर्यतत्वज्ञानं मुक्तस्य नःप्रेयसकारणमिति । 

प्रधत्यादिवाक्यस्य सूत्रणापि सम्बन्धो व्याय््यानान्तरमिति मन्यन्ते । तच्चासत | स्वैसिमिन्न्या- 

ख्याने दत्रितत्वोपदद्नं भाष्यस्य्यत एव । “न्रथातो धर्म व्याख्यास्यामः” (० म्० १-१९-१.) 
"यताऽभ्युदयनिःमेयससिद्धिः स धमः" (क० सू०१९ ६.२) इति सत्रे अधकशन्देध्यानन्तये वर्तत इति 
अन्यस्यासम्मवात् नमस्कारानन्तरपमिति रम्यते । घ च ज्ञानपरस्तावःत् ईशवरस्येवेति । म।ध्यकारशच 

सूत्रकारामिमतं पदस्य गुरोनेमस्कारमनूपापदस्य नमस्कारं करोमीति व्याख्येयं, न तु कणाद एव स्वा- 
नि क्रियागिरोधात् । नापे कणानत्तीति कणाद इति कण्न्द्न स्वकमकलस्य अमिधनात् । क- 

युत्ता संसायर्मनस्तन्नमस्करि प्रयोजनाभावात् । अथः कन्दार्थोऽनुदब्दिनोक्त एव । अतःश- 
ष्द्ःपे वचनवृत्त्या धम व्याख्यास्याम इति विविधमनेकप्रकारेण यदुत्पथते यतश्च नोत्पयत इत्या- 

प्रतिबोध यावत् तावत्मतिपादयिष्यामः । इति धमव्याख्याना्ेमेव षट्पदार्भोपवणनम्, अत एव 

पदा, समृद्चत इति पदार्थभर्मपेप्रह इत्युक्तम् । उत्तरसभस्य तु विवरणं महोदयः महातुद- 

यः खमोपवीलष्षणोऽस्माद्रवतीति महोदय शत्युक्तः । धर्मात् सुलखा सेति ̀  कनोल त- 
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स्मेव प्राधान्यात । तदुपस्जेनतया शेषै व्याख्यायत इति । | 
` अथावयवाशः | अप्रणम्येहतुर्मै,रवरमिति* । पव्युपस्गेण प्रणामानिश्षये दरयति । हेतुत्वं निमित्त- 

कारणत्वम् । तच्चन्यषामव्यस्तीति ईदवरपदम् । ईदषरङन्दश्च अन्यत्र वतेमानोऽपि ज्ञानमस्तावा- 

म्महेदेवर एव वतते । शाद्व ज्ञानमन्विच्छेत' इति वमनात् । मनु व्यर्ध तर हेतुपदम् ज्ञानमरस्ता- 

वाद्धिदषणसिद्धेः । नैतदेवम् । स्तुतेगुणसंकौ तनरूपतया सकलकारमैकर्त्वाभिधानात् । भ्रन्यधा द्य- 

न्यतरामिधनेनैव गत्वाद्य स्यादुमयामिधानम् । तदेवमीश्वरप्रणामानन्त मुनि प्रणमति । 
मुनयश्चान्यपि विषाष्टज्ानेवेसग्यवन्तो भवन्तीति विग्रोषणमर कणादमिनि । विरिषटज्ञानसम्बान्धि- 

त्वं च॒ तद्भिहितपदाथीनां प्रमाणान्तरेणामिधनावे विज्ञायते । अते एव तच्वज्ञानस्य सद्वि मि- 

ध्याज्ञानस्य रागद्रषहतोरमावःत द्रषवरसग्धं निश्रीयते । कणनत्तौति कणादस्तमति विशिष्टाहारनिमित्- 

संजे।पददनेन।सच्चोयनिरासः । तच्च कणान्धा मच्तय्काम माहिषाणि दधीनि चन्या्ष्युक्त युक्तम् । 
बोधश्चन प्रवृत्तेः करणम् । प्रवृतौ सत्यान्तद्वावाच । तथाहि श्रयणे प्रवर्तमानो विजानाति युक्त मयुं 

वेति । न तदवबोधे प्रवत्तमितरतयाग्रसत्वपरमद्ःते । अता विशिष्टपुरुषप्रणीतत्वोपवोधे सत्याद 
शरवग परवृत्तियुक्ता । तथाहि मनुना पर्णीत व्यासेन अणीतमिति मत्वा मवतेन्त जनाः । तदेवं परापर्- 

गुरुनमस्कारःपक्षधमेवङ्राषेऽधमप्रतिवन्धात तत्तत्कायौनः मभाव मवव्येवाविद्रतः श्रास्मपरिसमाप्रिसिति । 

ननु चायुनमेतत् । मत्थपि नमस्कार ्राक्लपरिसमापतरदरीनात कादम्बर्यदौभरसत्यपि दुर्नात् 
प्रमाणतो ऽथधततिपत्ताविव्यवेमादा । सस्ये शाखपरिसमतेः कार्मत्वादुवदयं कारण वाच्प्रमित्यन्यस्या- 

सम्भवात् धर्मविकरोषः कारणमिति। स चनमस्काराद्न्यम्माद्रा मवतु न नियम्यत इन्येङ । अन्येतु साध- 

नविधरेषाद्धिप्नीष्यत इति नमस्कार।दुवोपजःयते धर्मीपितरोबः कारणमिति । अध नयस्कारामवि तर्हिं कथ 

बराललपरिसमािरिति। न, तत्रापि का्मरसद्भावन क)रणसद्धावसिद्धेः । वाचतेकनमस्काराभावे।पे मानसो 

नमस्कारो ज्तायत इति । एकद्। हि विञ्गिष्टनमस्कारमद्धवे पररसमातैरुपलम्भादिति । तथाहि मानस्षनम- 

स्कारपःचतो वाचको नमस्कारः परिसमतेः कारणमिष्यते । मानसस्तु कवलोऽपरीति । अत एव क्ष- 

चिद्राचिकसद्वप्रेऽपि मानसनमस्काराभ।वादपरिसमा शक्ति । तस्य च[भावः कार्यीनुखदेनेव ज्ञायत 

इति नमस्काराच्च धर्मः सम्पद्यत इत्यागमाद् व्यातनिप्रहणम । सथा ल)क्षकेपि पुरुषः कृततनमस्क्रियः 

क्रियाकरणे परवतंमान वृष्टः । किम्पुनभगवानमुनिरनव उदी । अन्ये व्वसव्चोयनि रासाय कणान्ददातीति 

द्यत इति वं व्युत्यच्यन्तरमाभ्रयन्ते । अत्र ।केल वैपरो$षकसूचर्चनाकरणेष्युच्यत इति । चिन्यमेतत् । 

प्रसषि्चपरित्तानपरिहिराधं चोपान्मिति श्रतं असद्यःस्यनेरिति । तदवं परापरगुरुनमस्काराथ्- 

तोऽन्तरा पप्रप्वसो यत। वान्तेवासी यथोक्तलक्षणस्नम्पन्नः अतोऽनन्तरमेव प्र्तिपक्षकरियानन्तसिः पदा- 

दधरमसेग्रहः प्रवक््यत इति । नच त्वाप्रस्ययद्व वि दष्टानन्त्यप्रतिपत्तिः, तस्यहि समानकतरकले 

सति पूर्रकालमाविवमागरे भावात । तथाहि भोजनानन्तरं शयन।दि क्रियाव्यवधानेपि सुक्त्वा व्रजतीति 

प्रयोगो भवत्येव । अत्र चैइवरप्रणामानन्तस्मेव मुननमस्कःरः । तदनन्तरमव प्रवचन क्रियेति । न चा- 

प्रतिपक्षक्रियाग्युद सोऽवयवचरनदेभःवात् इति । श्पदः्यधमसम्रह इतिर । पदार्थानां धमः तेषां से 
प्रह इव्युत्तरपदपराधन्येयि धर्माणां पपिष्ठतया सद्कहौ भवत्येव । धर्मिणां सङ्गह इति सुखदुम्लसाधनलत- 

धर्मीववेोपे सति भवुततेनिवृत्योभीवात्। धमीणामिह पर.थान्थ न नि्रिभ्यते । तत्वज्ञानं चात्र धानतया 
विवक्षितम् । तद्धर्भघर उपसजंनतयापि रभ्यत एव । यदे ष तरवज्ञानप्रधःनक्रियःसम्बन्धादुभरयैषां परा- 
धान्यमिति । पदार्थाश्च धर्मश्चेति समासः । स्वातन््यं हि प्रधा्नीक्रियाततम्बन्ध एव † त धर्मितादाम्यं 
धमीणामिति वश्यामः । पदा्धधर्मणां सग्रह इति निबन्धनान्तरविक्तारेक्तानां संकषपेणामिधानम् । 
भावश्युत्पत्य। तच्छक्ञान मिस्मपरे । म च प्रवकष्यते--कथयिष्यते ॥ | | 
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(ग्यो°) रिविरिशे महानुदयस्तत्कार्थं च निःमरेयसमस्मादवतीति महदिय इति । 

( भा०) दव्यगुणक्रमेसामान्याधेहोषसमवाधानां 
घण्णां पदाथानां सावम्पवेधम्यभ्पां तत्वज्ञानं 

निःभ्रेयसदेतुः । 

( म० ) ननु तच्ज्ञानस्य निष्फरत्वात्तदथं ग्रन्धे प्रह 
ततिरनुपपन्नरयत आह द्रव्यगुणत्यादि । निःश्रमसहेतुरिते । त- 

थाच दुःखाभावत््रनेष्ठाया मुक्तेः साधनलनेषएटस्य तचज्नानस्य 
साधने ग्रन्थे प्रहा्तनापपन्नेति भावः| 

कभ (१) 

(सतु० ) कथं पुरुपा इत्यत आह द्रव्येति । द्रव्यादीनां 

समवायान्तानां साधम्यवे्म्याभ्यां यत्तत्वक्ञानं तन्निःथ्रयसहेतु- 
रित्यथः। 

णतावतः पदाथस्य तच्चन्नानमपक्षितमिव्युक्तं भवति । तत्का- 
रणत्वेन च साधम्यवध्रम्य उक्तं । व्यातिरक्रिणवान्वयिनापीतरमद्ा- 

युमितिखम्भवात् । तच्छज्ञानस्य च मोक्षजनकतया पुरुषाथत्वमुक्त- 
म्? तत्वपदन चात्रेतरभद् एव ग्राह्य; इतरभदज्ञानस्येव चतुर्धिध्तत्व- 

ज्ञानरूपत्वात् । न चेवं तस्वमनारापितामिन किरणावरीविरोध्स्तत्र 
धमान्तरस्यापि तस्वपदेन सद्धदादिति रूपमेदक्ञानस्यापि मोक्नजन- 

कत्वाङ्ीकारात्। अभावेऽन्योन्यामावान् पृथिव्यादीनामिवाभावस्या- 
पि आरमानिष्नदपरतिपोगितया तत्ते! ज्ञेयत्वात् , 

पो °ौपदाधधमेसंम्रह हइत्यादिसामान्येक्तेर्विभजनाय दरव्यादिवाक्यम् । तच | 

प्रतिषधपरम् मवयव विभाग चेयत्तावधारणमिति । परण्णमेवाभिधानत् ' 

अथमिावः कस्मातोपसख्यायते । भाकोपसर्जनतया प्राम सन।तेकनः 

व्य भार्किरद्रपारिनिः तदमाषमतीतिसिति मावपस्तिनपिपि 



२० (क्च) सरीकप्रशास्तपादभाष्मे 

(व्यो ०) ज्ञाते हि भावे तदभावः भरवीयत एव । तथाहि-द्शथपरित्तानातदभावपरिकानमे `" ̀ जञानं 

लभ्यते । तेर च प्रधिन्यमुपदुङ्रीतमेव । *तत्चज्ञानमिति* । सम्यक्त्वस्य विद्रोष्य ज्ञानापेति। न 

तु तेत्वं च तेत् ज्ञानं चेति! उभयपदव्यभिचरे सामानाधिकरुण्याभावात् । तत्वं हि प्रयित्या गन्धो 

न चक्षनं। ज्ञनं च मिथ्याज्ञनमपिन च त्वमिति व्यभिचरिपि ध्धार्मञन्दान्न सामानाधि- 

करण्यम् 1 तत्व हि सम्यकृववं ्तनधमे एव । अन्येतु तत्र प्रधानात् असनि साधम्पैवेधर््मा- 

भ्यामूपजातमिति मन्यन्ते । प्राधान्यं तु पादिपदाथीनां म्ये पुरुषस्य तत्र प्मभ्यासवश्रादुपजात- 

स्य ज्ञानस्य निःम्रेयसकारणत्वाग्युपगयात | न च मिध्याज्ञने प्रमह्ग। नि मरेयस्षहतुतवासम्भवादिति। 

निःप्रेयसस्य च हतुयथा तस्यक्तान नथेक्तमेवादिवाक्े । तचासमज्ञानपितरतविक्ततवादितरपदार्थं: 

ज्ञनपे्तमित्य्रवद् द्रव्यादिसाघःपतधम्त्तानम् । 

( भा० ) तचेदवरष्योदनाभिन्यक्ताद्धमांदेव । 

( सू० ) नन्वासंद्ारं स्वेषामेव प्रन्थादतो द्रव्यदिषदा- 

थानां साधम्यवेधस्यास्पां त्ङ्गानुन्पदे न तु कस्यापि युक्ते 
वा्तति तच्ञानस्य मुद्तिदितुखे मानाभाव इर्यत आह तचेति । 

तत् निःश्रेयसम् । एवकरारोऽप्यथः । तथाच इश्वरदेशनया वेदे- 
नाभिव्यक्तात् प्रतिपादेतादात्पय्मिकश्रवणमननाचाटमकधमा- 

दपि निःश्रयसमित्यथः। पद्ाथतस्यज्ञानससेऽपि श्रवणमननाया- 

त्मकसहकायसखाद्व सर्देगङ्ग निःश्रयसपिति मावः । 

( सेत) ननु मननस्य नादस्य मोष्वहेतुता किन्तु साक्षात्कार- 

-त्कारस्तु कुता भवतीत्यत आह तश्चति । एवकाराऽप्य- 

-रोक्षमिध्याह्नानेन्पूलनक्षमं तच्वसाक्षात्काररूपं तस्व. 

-वतीत्यथः। अपिशब्देन साधभ्यादेः समुश्रयः। पव. 
देशावधरताक्निःकामकमणः साधम्यादिनाचं 

नीति ल्िद्धम् । साधम्यरौदिना च मननद्षारा 
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(स तु०ोनन्घसाक्षात्कासे जायने । पवश्व शाखेण लिङ्क्ञान तेन मनन 
तेन निदिध्यासनं निदिध्यासनात्तरं निदिध्यासनरूपयोगजन्यपुण्य- 
वि क्षरूपया यागजधमलक्चषणति-ख्यातया प्रच्यासस्या तच्वसाक्ा- 
त्कारस्तना मिथ्याज्ञाननिच्रत्ता मोक्चः मननादिना च निष्कामकमसा- 
पश्चण तच्वसाक्षात्कारो जन्यत अत एव तदर्थनः हिष्रास्तादशकमे- 

निष्ठा ददयन्त । अन एव क्राचन्मननाददिनिमञ्नमनसरापापि ताद्रटम्ब- 
स्तद्धिलम्बादेव तत्र श्रवणं श्रुनाशिरस्समुद्भूनमत्पेतरभ्या भिद्यत 
दत्याकारकं ज्ञानम् । तच्छायमचानुमितिरूपं सननप्र् । तत्समानकी- 
खेम स्मरणरूपान्नादध्यासनम् । तदनुरूपमव प्रत्यक्षप्रमाणजन्य 
तत्व साश्चात्काररूपमिति । पतां चतुणा परस्परसापक्षेण माक्षज्न- 
कत्वे मूखमूना परमाणान्तरानपक्षा श्रुतिरव भगवती सााक्षणीति । 

नास्तिकपमोदाय गुरुचरणप्रसादार्घुटभापि युक्तिस्तन्यत । नयु 
त्चश्यरेत्यादिमाप्यमनुपपन्नम् क्ञानकमणादंण्डनचक्रयाच्ररः इव माक्ष 

समुच्चयभ्युपगमात् । नच महामुानना कणाद्न छखिनत्वात्तदनु- 
सारिभाष्यभापितमदाषपमरवाति वाच्यम् ज्ामिनरपि मुनत्वन सुमन- 
सां विना विचारमकनत्र पश्पातानुपपत्तः प्रत्युतास्यैव निरन्तरश्चुति- 
सगोवगाहनक्षालितमनसम्म्ुभाषितत्वग्रसङ्गात् । श्रुल्या क्ञानकम्णो 
योरपि युगनद्धकाहितया कारणताविप्करणादति चेन्न। 

अत्र क(चत् । अस्तु(१) ज्ञानकमणत्रहयवयायाग इव अपचग- 
^~ = 

(१)( व्यो )अगथ् साचतयीवचारः । कथं तत्वक्तानाद्वात? यथाक्तम् य“~धाौसे ममिद्धाोग्रमं 

स्मसा्कुरुतजुन । ज्ानाश्चः सवकेमाणि भस्मसात्कुरुते तथा । इति । ननरूपमोगदेव प्रक्षय इत्यप्याग- 
मेक्तम् यथोक्तम् नाभुक्तं क्मीयते कमं कल्पकः दद्तेरपि । अवशयमनुभोक्तव्यं कृतं कम॑ जुमड्यभम् । 
तथाच विरद्धाथत्वादुभयाः कयं मामस्प्यमिनि ) मोगाच्च श्षयेऽनुमानमपि आन्ति पव॑कमामिं उप- 
भोगादव क्षीयन्ते कमलवत । यत्क ततदुपनागदिव क्ये ययारन्धङ्रीरं कम तथा चामू- 

नि कमणि तस्मादुपभागददेव चीयन्ते इति । उपभोगेन च प्रक्षये कमीन्तरस्यावरथमावात् सा 
रानुच्छेद्ः । तदत् समाभ्रिबलादुलनतच्वज्ञानो हि कमणां साध्यमर्धं विदित्वा युगपच्छरीरागि 
निमयेपमोगङ्रोषं भुक्त इति । न च पुनः कार्यान्तरोसादः मिध्याज्ञानजीनितानुसधानास्यकर्म- 
सहकारिणोऽभावात् । अन्येतु मिध्याज्ञानजनितसतस्कारस्य सहकारिणोऽभावात् बि्मानान्यपि 

कर्माणि न जन्मान्तरीणङ्ारीररम्भकानीतिं मन्यन्ते । तत्वज्ञानिनो नित्यैनैमिन्िकानुष्ठानन्तु निव्यनै- 
मिज्निकरैरेव कुर्वाण दुरितक्षयम् । ज्ञानं च विमलीकुव॑न्नभ्यासन तु पाचयोत्यादेभगवद चनासत्यत्रा- 
यपरिहारा्मेव । तया च काम्यनिषरिद्धयेरिव ततरतिषेधः । तथा च॑ तत्कर्मणः फलाननुसन्धाना- 

फलोत्पाद् इति भारन्धद्रारीतेपमोगस्ताधनकमणः कटं दु तनिवृत्तिरेव न॒ तच््वज्ञानवा्ः 

श्रयस्मिति व्योमवती । 



२२ सर्टीकप्रशस्तपादरभाष्ये 

(सत॒०)सगे वेकस्पिकी कारणता पफसाधरनावरद्धे समुख्चयबोधन 
विना शब्दन साधनान्तरवोध्रनस्य तिकठ्प पष पत्तिः अन्यन्न 
तथच ददानात् । तत्र वैकराट्प्रकी क।रणतति पदयोामीता बन्ध्य- 
तिवत् परस्परव्याहतार्थंत्वात् । ननु जनकसखरौत्वं मातृत्तरमज- 
नकसरौत्व बन्ध्यात्वामति तयार्विरोध)। युक्तः प्रकृते तु कथं स 
दति चश्न प्रेतं प्रत्यनियतत्यस्य वेकल्विकत्वरूपतया नियत. 
त्वस्य च कारणत्वरूपततया प्रकृति विराघस्य स्फुटत्वात्, पवश 
कदाचित्कम विना कदाचिश्च तस्वज्ञानं विना माक्षोत्प्रस्या व्यभि 
सारेण कारणत्वाभावः। नच वाहियवयोः का गतिस्तत्र तद्यागि- 
धावे तस्य जनकत्वात् । ननु विखष्षणक्राययो; कारणयोः कुरखाट- 
कुविन्दयोनं वेकल्परकी कारणता बीहियवयोस्तु सत्यत्र कि वीजं 
विनिगमक्रापेति चन्न पकसाधनावसरुद्ध समुञ्चयबोधन विना श्रुत्या 
दिना साघनान्तरस्थक वेकदिपकी कारणनेत्ति वेकद्पिकक्रारण. 
तायाः परिभाषिनत्वान् तस्याः चीदहियवयाः सन्वात्, कुखाटक्ुवन्द्- 
योरसत्वात् । यद्यपि बीहियवो विज्ञातीययागं प्रति जनको तथापि 
तथा बाधनद्शायामकजातिपुरस्कारस्तत्रास्त्येव । पवश यत्रैकजा- 
तिपुरस्कारेण साधनतावोध्रनानन्तरं समुच्चये बोधनं विना श्रु 
व्याद्ना कारणतान्तरबोधनं तञ विजातीयका्यसम्भव वेकट्पिकी 
कारणता । न चेतत्प्रकृत सम्भवति अपवग वजात्याभावातत् । अपि 
च मिथ्याङ्ननध्वसं चिनान मोक्षःनचरूतन्क्ानतथा च तस्वन्ान 
कथं विकट्येऽन्वतु । नच कारीमरणादीनां कथं तच्व्ञाने विना 
मोक्चजनक्रत्वामति वाच्यम् नेरपि तच्धज्ञाननुत्पा्य मोक्षजनकत्व।- 

त् । ननु तच्वक्षाने कचिच्छरवणादः क्चिञ्च कारीमरणादजनकत्वे 
व्यामचार इति चन्न ज्ञाने वजाव्यसम्भवात । नच संयोगजधमं 

विना कया पत्यासच्या काकीमतानां तच्वसाश्चाल्कार इति वाच्यम् 
काश्चीमरणादिजन्यध्मस्येव तत्र प्रत्यासत्तित्वात् । नच काक्ली- 
मरणादीनां ध्मजनकत्वे प्रमाणाभावः श्रुतिबोधितमोक्षसमपक- 
त्वान्यथायुपपचिकर्प्य साक्चात्कारान्यथानुपपरस्येव तत्कल्पनात् | 
न वे योगजादिधरमग्रहणात् योगजधमलक्षणा प्रत्यासत्तिरित्ये 
तस्य पुण्यावरदाषलक्षणा प्रत्यास्त्तरित्यथक्रारणाह्या का्लामरण- 
म्मेक्चषजनकमित्यस्य कार्ीमरणाचुकलो व्यापारो मोक्चषजनक इत्य 



व्यग्रन्पे उदेशप्रकरणम् । २३ 

( सेतु०) थः । तदशायां तारकोपदेश्चसम्भवात् मृते तदसम्भवात् । 
न च मरणात्तर श्यीरान्तरावन्छद्न, तच्माणामावात् बदान्तिनां 
चकारारान्तराभावेन तद्कस्षम्भवाश्चति पितृचरणपविन्नीकनपन्थाः । 

नखं यतः कुनाच्चत्कमणा यत्र म्लः श्रयत नत्र तत्कमणा नाहत्य 

तच्वज्ञान जन्यत नथाऽनुपन्धः किन्त्वरण्रद्धारति वक्तध्यम् तथा 
चादृष्टद्वारा मोक एव जन्यतामनि चन्न मिथ्याज्ञानापनोदाय तरवः 
क्ञानस्यावदयकत्वात्। तस्मात्तस्वक्ञानकमणोः वैकल्पिकी कारणतेति 
करप्रोऽकल्प पव । 

समुश्चयकरटपरस्त्ववष्राष्यते । तत्र क्षानकमंणोरदण्द्वारया वा ? 
नादयः क्मेणो मिथ्याज्ञानध्वरजनकत्वे प्रमाणामावात इद् रजनं 
नेदं रजतमिस्यञ् नथाऽनुपरन्धेः । नापि द्वितीयः पतर सति कर्म 
णोर्दण्रद्रारा माक्षजनकलत्वं वाच्यम्) तच्वज्ञानप्रतिवन्धकाकर्म- 
निवस्य किञ्चदन्यकर्पना्यामति गौरवापत्तः । कमणामेवाधम 
निष्चात्तद्धारा तच्वक्ञाननिव्रस्यथयाक्षजनक्त्वे तु न काप क्षनिः 
साक्नासस्वाश्रुनेः। तस्मान्निष्कामेन कर्मणा दुरितनिनृरयर्थन्नरवज्ञानं 
निवस्य निःत्रयसन्निवस्यत इति दिक । 

निःश्रयसं स्वविद्यानिवुत्ति्वदार्तिनस्तत्र तदमभिमनतायामनादरि- 
भावरूपायामविद्यायामव मानामावात् । मथ्याज्ञानरूपाया ध्वसस्य 
च दुःखाभावेनरत्वेनापुरुषायत्वात। 

प्रृतिपुरूषयोर्वियोगावस्थेव मुक्तिरित्यपरे(९)। तदपि न प्रतौ 
मानाभावात् । जगद्वेचिन्यानुरोधेनावदयकल्प्यनादष्नोपपत्तेः। न चा 
जामित्यादिश्रुतिवलात्तयाः सिद्धिः अस्या अरष्रपातिपफादकत्वात्। न 
न्धज्ञामिति खीटङ्गनिदंशाद नुत्पश्नन्वाभिधानादेकल्यनिरुक्तः सर्वा. 
दिलक्षणत्रिगुणत्वनिरुक्तया त्यागविधानान्नादषघ्रपरत्वमस्याः श्रुन- 
रिति चन्न सहकाररस्वरूपशक्तेरूपेष्टष्टे ख्रीलिङ्गानदरास्यायुपप 
शर्यमाकात्, अनुत्पन्नत्वन चनादत्वमुच्यत तदाप चारया । पव 

क्षणा स्यादिति चन्न अविद्यादो प्रमाणामावन मुख्याथास्तम्भवेन 

क्षणाया अनुचितत्वात् । पषा श्रुतिस्तत्न समानामिति चेन्न तथाहि 
सिद्धे ऽविद्यादौ तामदायामुख्यार्थत्वानुरोधन च तत्सिद्धिरित्यन्यो 
न्याश्रयात् । पफकामित्यनेन मुख्यत्वमुक्तमद्रस्य कारणान्तरघटर- 
0 नाक भा ०५५०५५५० 

(९) सास्ट्या इत्यर्भः । 
~ जमन भ ष 



२४  सरीकप्रशप्तपाद्माष्ये 

( सतु०)कत्वान्मुख्यत्वात् । लाहितेत्याद्िना विचि्रका्यीनुक्रूखानि 
विचित्राणि लामथ्यान निरुक्तानि त्यागस्त्वसम्बन्धः सच वनाक्ने(पि 
सम्भवात ईति नित्यां प्रति साध्रायतु त्यागस्यासामथ्यात् ।वस्तु- 
तस्तु जगज्ञनकरत्वन मताय अक्द्याया जन्यत्व तत्र च कारणान्न- 
र्स्थीक।र नेनैव विद््नप्रसयसम्मवे क्रिमविद्यया तदङ्गीकारे तु 
स्पराद्नवस्थन्यन्येव सत्यादामेन श्रुक्जि श्रावयति अजामित। खा- 
घवरन तस्या पकत्वम्रुफपादयति पकामेनि । एकत्व सस्या चिचित्रः 
काथाञक्त्वसामथ्यवीज दशयति खोषहितत्यदना । उपाधरविय्ा- 
या पक्त्वे तदुपदितस्य्र जीवस्याप्यकत्वभित्याह अज पकर इति । 
उपाष्येक्ये स्वता मेदराह्तस्योपाधिमत पकयरं प्रसिद्धसवति प्रसि. 
हाश्रकेन हिशब्देनाह । तत्सवनतररखादेव चित्स्वरूपाऽन्यात्माऽनुश्ेते- 
प्नुदेतन इध म॒द्िनज्ञानन्रो भवनीत्यथः। सवदाऽविद्यासम्बन्ध शध 
णादि वैफस्यामत्याद्राकयाद जटार्ताति । स्वरूपस्य त्याग।सम्भयेन 
त्ागवीज भेदमाह अन्यदत ! इत्थ कल्पनय!ऽविद्यावद्कन वमस्य 
वदस्य वेदनीयम् । पवञ्च भवनामापि मते बहवः रादा अत्र लक्ष 
णिक्रापव। तथाहि लाहिनत्यादया दि रब्दाखादहित्या्िगुणविरशपर 
ध्रामेण कथयन्त गुणवेव वा? अत्तु रक्तताप्रश्नयो गुणा ग्राह्याः 
तथा च लक्षणे । अन्ुशेत इत्य छष्षणा भवरद्धरवाक्ता अनुशेत 
द्वेत्यभिधानात् । ज्ञुषमाण इत्यपि लाक्षाणिकमव सतया आराधनसरू- 

पाया अचतनायामावश्यायामसम्भवात्। जहा तीत्यपि तादगेच व्या- 
गस्य कर्मण आत्मन्यसम्भवात् तथाचेक्रत्र सम्बन्धः परत्र वा सम्ब 
न्धा लक्षणीयः । पवञ्ाजापदे ऽपि टलश्चणायां करियनी क्षानः।पवच 
चेदान्तिमिरावद्यप्रतिपाद् कतयापनेयान्युपनिष दुत्तसयाण्यप्यरष्परत- 
या तद्वासनापरतया वा नेयानि तत्र ख्राखिङ्कनिर्दशाप्रतिहतत्वा- 
त् । किञ्चोपनिषदां ब्रह्मण्येव तात्पयाङ्गीकरारेणाविद्यायां प्रजाणः 
स्वेनोपन्यासे वदान्तास्षद्धान्नविरोधापि । अनुरात इत्यत्र मिथ्या. 
ज्ञानादि पक्षे ऽप्यनुशेत इवेन्येवाथंः मिथ्याज्ञानादिदङायामात्मस्वरू- 
पाक्ञानात् ! पवमेव प्रकरतिवादिनं प्रव्यप्येषां श्रुतिरन्यथा नेयेति। 
जहातीत्यन्न कापिख्मतानुयायनां न टक्षणति चेन्न पक्ची बुक्ष जशा- 
तीतिवदात्मा प्रकृति जहातीति स्यागरूप्रकमताया .अजुपपत्तः ल 
क्षणाया आवदयकरस्वात्त् । पवञ्चिषामलरोकिकम्रत्यासत्तीनां तविभ्य. 



द्रव्थग्रन्ये उदेषशाप्रकरणम्। २५ 

( सेतु० ) मद्याचधि शाख्रेषु श्रुतं इथं स्थादिति बार्यम् योगजध- 
मेपदन योगजञादिधमेन्रहणात् । योगज्ञघ्रमङक्चषणा श्रुनिदुनी नात्मना 
नायकृनाविदाम्प्रङृति षा सत्सु वेशचेषिकवचोज्यात्खःजाखरेषु घटयितुं 
प्रभवतीति किमन्यावचारे प्रक्रान्ते विचासन्तरसश्चारणथधरयासेनेति 
सष्कुपः। दुगमश्च श्रुतिकिचार हत्यरूमनन । मागैमाम्तु बाला 
नामुपक्राराय प्रदर्तितम् । 

लिङ्गशरारापगमो सक्तिरिव्येक(१) । तदपि नः लिङ्गशरीर पव॑ 
मानामात्रात् निरुक्तनयेनापुरुषाथत्वाश्च । 

नित्यसुखाभिन्यक्तरिति मीमांल्तकाः । तन्त तन्मनीनां मा 
सकत्वमेवं प्रकरयतीनि । तथाहि नित्या सुखाभिव्यक्तिरि- 
त्यथकरणे मुक्तससायवह्षापातः नित्याया असिव्यक्तरवानन्त- 
त्वादध्वरधु्यणाप्पि स्वीकायत्वान् । नित्यस्य सुखस्यानिन्यक्ति- 
रित्य्थं तु श्वारीरादुत्पन्नाया प्रथमांभिव्यक्तरवानन्तस्वाङ्ल- 
कारे प्रमाण विनापि मावकार्यस्यानित्यनास्वीक्रारः नाशाङ्गी- 
कारे तु मुक्तस्य ससारितोररीकारः । मतिधारास्वरीकरे नु कारणं 
करीरं विना मतारेव यागहामादि विना स्वगादस्सम्भंवन बहु 
वित्तव्ययायासमाद्रफलक्ररणायलोपापात्तः तथाच मोमांसाम्या- 
खः केवरं कण्टशाषरायव स्थात् । मुक्तीतरजन्यक्ञानत्येन दारीरत्वेन 
कार्यकारणभाव इति चन्न अन्यान्याश्चयात् । तथाहि विष्ाषण हि 
व्यावर्तकं भवति तथच मुक्तरूपज्ञानष्तद्धो तदृव्यावतेके मुक्तीत- 
रत्वरूपेावत्तेषणे सखुस्थऽनेन रूपेण काथकारणमावसिद्धिः सिद्धे चा- 
स्मिन् शरारस्यतत्राकारणत्वनक्सर विनापि तत्सिद्धिरिति, तस्मा- 
देववादिनान्तषां मीमांसका इति नाम पारिभाषिक्रमेव। 

अत पव निरन्तरायोऽहमदहमिति क्षानप्रवाहोऽप्रवगे दति मत 
मपि परास्तम् । 

आत्महानिमुक्तिरिति(२) तु मुक्ताभावादव निरस्तम् । 
कामाथावच पुरुषा्धौ सुक्तिनास्त्येवति चावोक्ताः। तदखाङ्् 

मुक्तेरयुमानादिभ्माणसिद्धत्वात् । नच तन्मते शरीरस्यातमतया त- 
त्सस्वेन मुक्तिस्तदभावदशायान्तु कस्य मुक्तिरिति वाच्यम् श्सैर- 
भिश्नस्यास्मनस्साघनीयत्वात् । 

ला णनि नि 1 

(९) िदण्डिसन्यासिन इत्यः । (२)माभ्यमिकमतमिदम्। ` 

1 



२४६ सटी कप्रश्स्तपाद् भाष्ये 

( सतुऽ) निर्विषयां चित्सन्तति सोच्रान्तिका मुक्तिमाहुः। सन्न, 
कन्य निर्विषयत्वे प्रमाणाभावात् । 

चिब्त्तत्तिनिरोधो मुक्तिरिति यागाचारः। तदपि ने, ज्ञानस्य 
मुख्यदुःखत्वाभावेन तद्धानेरपुरुषार्थत्वात् । 

देशदुन्या चित्तसन्तनिभुक्तिरिति वेभाषिक्राः। तदपि तुच्छम् 
जीवन्मुक्तेदश्ायामपि रागद्धेषमोहानामसचस्वेन परममुक्तिभ्रसङ्कात् । 
श्षानस्य सुखदुःखाभाव्रेतरत्वेन वपुरूषाथेत्वाभावाश्च । 

सुराखुरसवनं मुक्तिरिति पाखण्डा हति काचित् । ते खुगपा- 
यिनामितस्ततःप्रस्खलनस्य मखे मक्षिकादिध्रवेशस्य च दद्ेनन 
बोधनीया: । मुक्तत्वन्तु पामराणां तस्य स्यात् । 

श्रीरावरणोच्छदा मोक्ष इति दिगम्बराः तदपि न, शसरस्या- 
मुख्यतया तद्धानेरपुरषाथेत्वात् । 

समानाधिकरणया मिथ्यावासनयाऽसमानक्रारीनो दुःखभ्राग- 

भावो मुक्तिरिति परे(१)। तत्र धागभावस्य सान्त्वे मुक्तस्य सस्रिः 
व्वापत्तिः । अनन्तत्वे प्रागमावत्वाचराधः । प्रायाश्चनस्थटख का गत्ति- 
रिति चकश्न तत्र हियत्काष्टं पापनाश्चाद्वारा दुःखप्रागमावपरिपारनेन 
प्रायश्ित्तप्रबत्तस्साथेकःव सिद्ध पापान्तरमासाद्य प्रागमाचन दुःख- 
जननेपि क्षत्यभावात् । न त्रे मरणेऽपि प्रङृनरोग जोवनदातुमपज 
पानस्य वैफस्यमिति । प्रागभावश्च पादप्रायश्िचनष्पापसरूप- 
परव पापमासादपिष्यति नोचेदन्यादश्चम्प्रागभाव वेचिडधभावेन 
पापवैजात्यादेवं दुःखवेजात्यात्। 

दुःखात्यन्ताभाव मुक्तिरित्यपरे(२) । तन्तुच्छम्। तथाहि स्वदत्त 
दःखस्यात्यन्ताभावो विवक्षितः परवृत्ता ? आदय.ऽपि व्याप्यचृत्ति- 
रव्याप्यवृत्तिवो ? नाद्यः । स्वड्रात्तदुःखस्य स्वास्मिन् वाप्यवुरयत्य- 
न्ताभावात् । नापि द्वितीयः । दुःखस्याव्याप्यद्रत्तित्वेन तस्य 
सारितादश्चायामपि स्वात् । नापि दत।यः परगनतदुःखात्यन्ता 

भावस्य स्वस्मिन् स्वतःसिद्धतयाऽनाकाङ्खितत्वनापुरुषाथेत्वात् 
ृत्यसाध्यत्वाख्च । नच समानाधिकरणमिथ्यावासनासमानकारी- 
नो मिथ्यावासनाध्वंस पवापवमे इति वास्यम् अत्यन्ताभावस्या- 

कपोतिका ना प मान्या भि ५५ जेन ेनणेकम मा ाम०५धभि ॥ 

(१) भरामाकृण इत्यः । (२) नेयायिकदे शिनः । 
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( सेतु °) पुरुपाथत्वस्य व्यवस्थापितत्वात् । 
समानघकरणयिथ्यावासरनासमानकारीनो मिथ्यावासनाध्व- ` 

स पवापवग इती तरे(१)। तद्पि न, पुरप्राथंतरत्वान् । प्रायश्चित्तेऽपे 
दुःखध्रागभावस्यव पुरुपाभत्वात् | एवं हि खाक कण्टकादिनिश्चेषि। 

समानाधकरणदुःखसमानकाट्टीनभिन्ना दुखध्वसो माश्च 
इति तु कणमक्षाक्चचरणप्रभानिपक्चसाष्चणः । दुःखध्वंसो मक्ष 
इत्युक्तौ ससारत।ददायामतिञ्वाससिस्तद् थं भिन्न हत्यन्तम्। तद्रानी- 
न्तनदुःखध्वनस्तु समानाधिकरणेन दुःखन समानक्रारीन एव। 
दुःखसमानकार्टौनभिन्ना दुःखधष्वस्र इत्युक्तो श्ुकादिमुक्तावव्यासिः 
अस्पदादि दुःखसमःन काखानत्वात् । समनाथिकरणदुःखसमान- 
काटटीनं यत्पाक्तनं दुःखभ्वसादि तद्धिननः श्ुकादिचरकरदुःखध्वसो 
भवत्येव। 

अन प्राञ्चो दुःखस्थलद्धयेऽपि मुख्यत्व विद्राचणमन्यथा प्रथममु- 
ख्य प्रदाजुपादानेऽसम्मवश्चरमदुःखन्वसस्यापि ज्ञानरूपद्ुःखसमा- 
नकाछीनत्द्ास्प्रथमक्षण चररमदुःखं द्धितायक्षण चरमदुःखसाक्षा 
त्कारस्तृ गियक्षणे चरमदुःखनाराश्चतुथक्चषण ज्ञाननाद्य इति परिपारी- 
पाटरवन चरमदुःखध्वसस्वक्ञानप्मानकारोनत्वात्। चरममुख्यपदा- 
पादानतनैसुख्ये यरमक्षान निर्वांणतापत्तिः तस्यापि समानाधिकरणः 
म॒ख्यदुःखनासमानकालीनत्वादिति डम्बर प्रपञ्चयन्ति। 

तेतु गन्धचती प्रृथिवात्यत्र मुख्यत्वं गन्धविोषणतया कथं नो. 
पादी यते। नदि गन्घशञ३ा गोण्य। चुत्या विरक्त एव, नापि स्वनियत- 
मेव धत लक्षयतीति नियमो, यन रूपाद्यादाय पाथःप्रभतीन्नानु- 
गरङ्गायादिव्युक्तया व्याकुरुताक्षीरादन्वति परातनौयाः । अस्माकन्तु 
केषुचिद्धन्थेषु तथ। खनं त्वरिततद नुरोधत्यागकेसुख्येनेति । 

चरमदुःखध्वसो(र२) बा मुक्तिः 1, चरमत्वञ्च समानाधिकरण. 
दुःखप्रागमावासमानकाटीनत्वम् । पव्ञ्चे समानाधिकारणदुःख- 

प्रागमावासमानकालीन दुःखध्व सोऽपवग इति कणाद्मुनेनिरवसाद्- 
111 

(१) शाङ्करः । ब्रह्मा शिकजीवस्याविय्ापभवमिथ्यज्ञाननिवृततो स्वस्वरूपाधिगमो भवतीति 

तेषामाशयः । 
(२) नन्यनेयायिकाश्नम्मष्टादेमतेम् । 
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(सितु०) प्पन्थाः प्रिशोधित इति सद्ुःपः। | 
अत्र ये केचिर्साहसापराङ्मुखाः परमपुरुषाथस्यास्यापुरुषा- 

त्वं प्राधेयन्ते । त प्रष्व्याः । कस्मादकस्मादसौ प्रकषकाघ्ठानिं 

्रप्रभावगरिष्ठानामविक्षेपाय भवदीया माणातः ? तुस्यायन्ययत्वा- 
९ ऊत्यसाध्यत्वाद्वा २ भूयसा काटेन कृत्याऽनिवादाद्वा ३ क्रतु 

मदहाकयत्वाद्वा ४ अनिष्यमाणत्वाद्वा ५ श्ानाीवषयत्वाद्धा ६ साक्षा- 

स्काराविषयत्वाद्वा ७ समानाधिकरणसाक्चात्कराविषयत्वाद्वा < उ- 
भयविघसराक्चात्काराविषयत्वाद्वा र 

न तावदाद्या वादिसदा हृद्यः । तथाहि तुस्यायस्ययता 
दि खस्यापि हान्या निचाच्या, नच साऽपरचगराभतुटया सुखलहने- 
रनिषएटनयाशभस्लाकाह्कारवद्भिरनभिमतत्वात् । अल पच कियती सुख- 
खद्यातिका कियान्तिदुःखदुःदिनार्नीति क्रुपितकणिफणामण्डटच्छा- 
यप्रतिम सुखमपि दातुमिच्छन्ति मुमृश्लच इति महतामहता गिरः। 

नापि द्वितीयो द्वतीयस्य इदि विद्योतते ।न तावत्साध्यतया छृ- 
तिसाध्यत्व पुरुषाथेप्राप्रणसमथ स्वर्मपि दुखेभत्वात् । उदह्यत- 
या छतिस्ाध्यत्वन्तु स्वगेवदप्रचगपि सस्मि, तच्वनुत्पन्नस्य दुःख. 
स्य नोपायपरम्परयापि परिहारमहति, उत्पन्नस्य तु वरमस्यापेत- 
स्य साक्षा्कारादेव नाद्यो भविष्यति | उष्टायुराधित्वाःकट्पनासष्े- 
रिति कथं छृतिसाध्यत्वमितिचन्न येषां श्रवणादि न जातन्तषां कषा- 
मपि मोक्लानिरीक्षणेन तत्प्रादुसावे श्रवणादपेक्षाया वीक्षणन श्रचणा- 
देश्च कतिकतेस्यतया तद्रा तस्यापि ईतिसाध्यत्वात् । यज कृत्यसा- 
ध्यकाश्छीमरणादिना तस्व साक्षात्कारोत्पच्यनन्तरं मुकत्युत्पत्तिः तत्रा- 
पि तन्मेरणानुक्कुलकाङीवालादिकृतस्तत्रोपयागः । भप्रि च चरमदुः- 
खोत्पत्तेस्तद्भूखः साक्चात्काराद्भविष्याते, न च तदुत्पत्तिमाक्चाचुष्ूठ- 
रसि विना तथा.ऽदशेनादित्ति मक्षे कृत्यपेक्चाया निष्प्रतिपक्षत्वात् । 

नापि तृतायः कस्पस्तृतीयाङ्क्षामयुभवेतु कठ्पते । कतुमश- 
यत्य. हीत्थं न ताचदनुपयुक्तेषु कमसु सर्स्त्वेव मोक्षः अशोषविशे- 
षरुणेस्छेदामाकात् । ननु मास्त्वहेषविदहषगुणोच्छेदस्तथ।पि चर. 
मदुःखध्वसेन सुक्तिभवष्यत्येव, चरमरसाक्चास्कारवदाहितसंस्कारयो- 

रिव परमिमतपरापू्वप्रायस्य स्वाभिमतासंजातम्रधानाङ्गापूवेसमा- 
 नेष्टोखस्य चाधमदेः स्थिसिमुक्यविरोधिस्वादिति चन्न तस्य नाशाः 
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(सेतु ०) नङ्गीक्रारे भाषकार्यत्वविरोधात् , काटप्वतं केवरपिष्यति 
ति चेन्न अनेककस्पपरम्पराजनितानामपि कर्मणाप्रवस्थानदशषंनेन 
सत्र प्रमाणामावात। सस्कारस्तु ससारसमयवत्यपि कथित् कराल- 
कारुव्यारकवलमुपसये्तीति तथाभ्युपेयतर न नद्यतु वाभ्नेहसाऽक्ञा- 
नवासनेव कमेवासनापि तथापि यावत्कमवासन। जीवन्ति ताघत्क- 
मेफरं जनय गुरेवति मुक्तस्यापि संस रित्वा पात्तिः। तच्क्ञानन स्तेनेन 
दोषस्य सखिवस्य मोषान्नाजयान्ति इति येन्न धमीदौनां स्वात्प- 

ताविव स्वफल।त्पततो दुाषपेश्चायापक्षमन्वात् तथात्व जीवन्मुक्ताव- 
गमक्रागमविराधोर्समाधयः स्यात् । अन्येषाङ्कुमणामवस्थानस्वी- 
कारोपि प्रारन्धकमाभिर्जावन्मुक्तस्त्वयापि अङ्गीक्रायत्वात् } पूवमदा- 
हतमपूवद्वयसख्यन्तु स्वरूपयोग्यत्ववोधकथरमाणनेव व्युदस्यम । 
समयेनापसरणस्वाक्णरोपि तुष्यतु दुजन इति न्यायनुसारिणां 
तत्सातद्कानामेवाचितः। अस्माकन्तु सुजनपदन्यां पदमर्पयतान्तेरेव 
सप्रक्षतया$एतङ्कानाक्रान्तमानसानाङ्कन्तषान्नोषण. तस्मादस्माद- 
कां प्रायश्चितादीनामुपङमकानामभावे कथं. तदुपराम शत्येवभ- 
णितिः प्रणयिप्रीणनाय कल्याणिनी । मोक्षसाक्षिणस्तु चरमसाक्षा- 
स्कारस्य विपक्षस्तदाहितस्सस्कार पव, करकर्टाकुःक्षिक।ररक्रडा- 
ङ्ःरिताभकगण इव तासां सस्कार तु चरमः वृथाभारमसहमानस्स 
मय पवसमापयिष्यतीति । ननु ज्ञानमरव चरम “श्ञानाभ्िस्सवकमा- 
णीति" वचनेन निखिलगीवाणवार्णीवण्यमानगुणगणमुकुन्द् चद् ना- 
रविन्दमकररन्दनबन्दायमानेन जाताभिषेकतया छन्ध्वा बक त व्य 
पनेष्य तीति चत् ज्ञानस्य मेगधेमुख्येन कमोपगमकत्वे प्रमाणाभा- 
घात् , भगवद्वचनस्य भोगमुत्पाद्य नाश्चकत्वेप्युपपत्तेः। न च तथा. 
सति ज्ञानस्य कः पुरुषाय इति चत् विषयविपाकस्रमयानां ताचव् 
द्रित्युपभोगवत्तस्माद्धोगत्रेसरेण ्रस्तेषु कमसु सम्भव्रत्यपव- 
गापसर्घणं नच तत्सम्भवति मोगोपायेन पुनः. कम।न्तराकषेणात् 
तस्मादिष्ट कतुमहशक्यम् । न च तदुपपद्यते भोगहेतुना दोषसाचि. 
घयव्यतिरेकेण धर्मा ्यजननात् । भ्ञानाग्निः सवेकमौणि भस्मसात् 

 कुरुतेऽज्नेति' भगवद्धागप्यमुमय कटाक्षण सम्भावयति । भस्मीभू 
ते्बज्ञिरिवाङ्ुरस्य भोगापडतेः कमभिरपि दोषापायेन ध्मादेर. 
नाहानादित्यस्यापि तद्भिप्रायस्य ^सम्भवात् । 



३०  सरोकप्रशास्तपादाष्य 
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( सेतु०) नापि तुर्यश्चतुरतरमनसां सखचतसां चमत्काराय धुये- 
तामूरीकसोति वचिषमविषपाकाणामनन्तानां क्रमिकरोपमोगेन हि 
तथा स्थात् नच तदास्तिकानामन्तःक्ररणे ऽस्ति कायव्यूहेन क्चरिति 
सर्वैषामुपमागात् । अगस्त्यस्य यागद्धि्सद्या दण्डकामण्डडा 
स्भा्निधिपराननिरोक्षणेन समुपज्ञाताथजातसराक्चात्काराणामितरखो- 
कदुष्करणतया कायनिमाोणाप्रावीण्यस्य वणेयितुमनुचितत्वात् | 
चिरकारोपरनयस्यापि पुर्पाभं विरोधाभावाच्च । 

नापे पञ्चमस्तज्चरत्प्रपञ्चवचनरननाचन्चुराणापग्रतोऽञ्चितुं 
परभवति दुःखत्रयायिहतेस्तदमाचस्यरष्यमाणल्व्रात् । 

( नापि पष्ठ दृषरगणसङ्करकष्टोदधिमुत्तयतुमहेति मोक्षस्य धरौ. 
तशेमुषीसाक्षक्रत्वात् । | 

सप्तमस्तु राप्त द्व दुत्राससा पदमपि दातुमस्मथेः श्रुतित्रमा- 
णकस्य सवज्ञमसगवन्साक्चार्कारस्य विषयत्वात्) 

आणमानि तक्षके दण द्र दव स्वयमेव चिनषए कथ भवन्तं जये 
स्थापरयष्यति स्वाचषयकजीवन्मुक्तकालखनस्वसाक्षात्कारवि- 
षयत्वात् | 

नवापि न मानेषु परिगणितेन कनाप्युप्रक्रतुंपरहैः तादङद्ारवरसा- 
क्लात्कारविष्रयत्वात् ) 

दयत्सु पक्षेषु क्चतिरक्षसीकरुश्चिप्रक्चिपेषु प्रवुद्धतरवियोगंसागेव 
देहामापि नवदशम् दृश्(मतिश्चेते चरमदुःखसाक्षात्कारेण तदश्चेन 

भा्वेनि दुःखध्वसेऽलछो{ककन तदुत्पत्यनन्तरं नशन समानाधिक 
रणेन समानक्राङीनन विषयीकरणात् । अतत पव वर्तमानोप्यचिर 
मनुभूयत इति प्राचामाचायाणां ।सहनाद्ः, उत्पत्तिक्षणस्यापि 
स्थितिक्षणत्वात् । तस्मात्पुरुषाथंगणनायां मूधन्यतया चर्ममुश्चा- 
रितस्यास्य प्रेक्षाद्धिः परमधराधनीयस्य नापुरष्रायेत्वमभ्यथै 
नीयमेति । 
 सवंमुक्तेरभाव्रेन सवेस।धारणत्वामावेन कथमस्य पुरषाथत्व- 
मिति त्ववशिष्यते तद्धिचार्यामः । सवमुक्तेरभाव शति कुतः १ मो- 
क्षोपायस्य श्चवणादेस्सवैसाधारणत्वाच् ¦ शु द्रादेरपि जन्मान्तरेऽतर 
घर्णिकत्वसम्मवात्; कारीमरणादििना शुद्रादिश्रीराषच्छ्देनापि 

 मोश्चषसम्भवाश्च । कस्यचित्संसायकस्वभावत्वे स्वात्मनि तस्वद्ेकया 
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(सतु०) कस्यापि मोक्षाथमप्रवरस्यापत्तेश्चः न च हामादिमस्ेन स्वसिमि 
न्मोक्षेभविष्यत्तामवगम्य प्रवृत्तिः, शमादेमाक्ष्ब्रस्युत्तरकालीनत्वा- 
तन्मनाकायकारणभावस्य माक्षत्वाटमत्वाभ्यामेवं खाघवेनावच्छव्ा- 
=्च । तन्नद्वरवारेणाय जीवपद्मान्नस्य देयत्वात् । तावता चश 
मादिमत्वन कारणत्व वक्तव्यम् । नच तदुपपद्यते पफककारणस्या- 
न्यकारणतानवच्छद कत्वात् । शामादरपि कायतया तचरात्मनेव 
करणत्वाच । अपिच स्व॑षां कुतोन मुक्तेः ? श्रवणाद् वप्रचृत्तरितिं 
येषान्तच्न विद्वासस्तषां तत्र प्रद्रत्तिभवतु न सर्वषामिति चन्न 
स्यादेवं यदि कखिरेव सदास्यात् | न स्वेचम्। पव प्रमादजातैः 
षुद्या वा कनेः सुकृतैः पयोचेण वदावेभ्वासस्य सयवां सम्भवेन 
कुता न सवमुक्तः। नहि साङ्भपाङ्गम{पकृन वैदिकः कमौसति च 
प्रतिबन्धक न फतीति केनाप्यतिस्तोकन वक्तु शक्यत तस्माद्- 
स्ति स्वैमुक्तिः । दुःखत्वन्दुःखेध्रागभावानधिकरणच्रत्तिष्वसप्रति- 
यागिराब्दन्रात्तत्व किद्यतीत्यथान्तरतेति वाच्यम् बाघेन तदास्ि- 
द्धेः । पव दुः्खप्रागमावानश्रक्रण आत्मा न भवत्येव अन्योन्या- 
भाववत्तस्सामयिक्वानङ्गाकारेण तद्धिकरणस्य तस्य तदनाधिकर- 
णत्वासम्मवात् । भवाति त्वाकारादिस्तद्रत्तिध्वंसप्रतिय)गिच्त्तित्वं 
तु बाधितमषेति पक्षघ्रमतामाहार्म्यन काटविरोषण पवागभिष्यः 

तिक्षपवच सपत्र मुक्तिकालः मद।पटयकारेपिसर पव । ननुदि- 
गेव तथा कथं न सिंचति तस्या अपि सवौधारत्वन चस्मदुःख. 
ध्वं खसांधारणत्वासम्भवारिति चेन्न दिशो द्रव्यस्थैकतयु 
प्रागभावाधिकरणस्य ताद्धश्नत्वासम्भवात् । दिगुपाधेः कोऽपि 

 बुम्खप्रागभावानधिकरणदुःखध्वसाधिकरणं भविष्यतीति चन्न 
तादशस्तदुपाधः कोपि खृष्िदश्चायां नास्त्य । प्राच्याद्य प्व हि 
दिगुपाघयस्तेच दुःखध्रागमावाधिकरणमेव । महाप्रटयदायान्तु 
प्रमाणाभाव एव दिगुपाधो प्राच्यादिव्यवहारामावात् प्रकूतप्राच्या- 
देरेव त्ङ्ककिरे तस्व दुःखप्रागमावाधिकरणत्वमेच प्राच्याद्य- 
न्तरस्य तद्धलक्षणस्य दिगुपाघेवा स्वीकारे प्रमाणाभावात् त- 
स्मास्काल पव तादशीमूयाभ्चुभूयत इति रहस्यम । ननु खष्िदि- 
शां ` मास्वदादिक्रियाः कालोपाधयः खण्डग्रख्ये तु परमाण्डस्य 
हानम् एवं च महाप्रलये कथ्िदुपायिरस्ति तथात्च कथ महाघ्रखये 
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(सेतु०) नाथौन्तरता तन्न तन्न दुःखाभावात् अत्रे सृष्ट्युपगमेन दुःख- 
प्रागमावोपगमात्। वु-खत्यकरणे रए्ान्तालाद्धेः भआकाक्ादीनांमपि 
दु.खान्यान्यामःवाद्यधिक्रणत्वात् । दुःखप्रागमावानाधकरणघ्रस्य- 
भवम्रतियाोगडत्तातिकरणे दुमखान्यान्याभावमादाया्थान्तरता 
तस्य दुःखेप्रागभावानधिकरण आकारो सच्वात् । हेत्वथस्तु माधन्र- 
त्तित्व सत्ति कायमाच्रहृत्तित्वात् । भाबदत्तित्वादिव्युक्तावात्मत्वादौ 
व्यभिचारः आत्मादेभ्वसाभावात् । कायैचरत्तित्वादिव्युक्तालनन्तत्वे 
व्यभिचारः भ्वसाप्रानेयागित्वस्य तस्थाक्राय अत्मादाविव का्य- 
ध्वसेपि सत्वात् तदथ मान्रति । इदानी प्वसत्ते व्यभिचारः व. 
दथे भावञ्नात्तित्व सतीनि। भावच्त्तित्वे लात कार्यवृत्तित्वादित्यु- 
कावनन्तत्व एव व्यभिचारः भाव आत्मादौ कायध्वसेपि स्वात् । 

परे तु भाव्रकायेद्खत्तित्वादितपरेव हतुरात्मत्व।द्यनन्तत्वध्डंसत्वानि 
तुन तथा कस्यचित्करायं कस्याचद्धाव कस्याचदुभयोः सस्येऽपि 
भावरूप कायं कस्याप्यवृत्तरेवञ्च य धमा आत्मतरपरमाण्वादिद्ात्ति- 
ध्वस्तप्रात्तयागव्रत्तयस्ते द्रव्यत्वादयः सपक्षापव, यतु सुखत्वाद- 
योनतथाते पक्षस्मा पात सवेमनवद्यमित्यराहुः। 

नलु वाध्रादव हशाब्द्ब्रच्यथन्तरवारण आत्मकारखन्यन्रत्तिध्त्र- 

सप्रतियाग्यच्त्तीतिपक्षविश्चेषणं वद्धंमानापाध्यषयः किमित्युपत्त- 
मिति चेन्न बालन्प्रति बाधस्फुप्णाध तदुपादानात् बाधवाध्ता- 
स्तस्य वैयथ्यात् अन्यथ महनसादिवहिरहितपरवतो बाह्निमान धू 
मादित्यद्ुमानापत्तेः । सवमुक्तिसिध्यैव प्रत्यकमुक्तिरपि सिध्यतीति 
नसा पृथङ्घ् साध्यते । अनयेव रत्य सुखत्वादिक पक्षीरल्य तदु 
छ्छदापि साध्यः । श्रुनयश् माक्षसाधेकाः श्रुन्यस्यासदक्षभ्य पके | 

भोतव्या इति सङ्कपः। 
नतु दव्याद्य इवाभावाः किपरिति नेपदर्धितास्तेषामपि मे्षो- 

पयोगित्वादिष्ति चन्न अभ्युपगमकिद्धान्तसिद्धस्यानसिधानाप क्ष. 
त्यभाषात् । अन्यथा न्यायदङ्चने मनस हन्द्रियत्वम्परति प्रयनुयो- 
गापत्तेः ॥ | 

ननु पदाथधर्मेव्यन्न तत्पुरुषे पदाथानां पुवपदार्थानां क्रियान्वय 
दति चेन्न धर्मस्य धमे हत्येवमवक्तवयतया ऽमुकस्य धमे इति वक्त 
ध्यततया तेषामपि क्ियान्धयात् । मोश्चजनकञासितरेभ्यो भिद्यत 
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( सेतु० ) शत्यास्मविज्ञेष्यकमेव क्ञानं न स्वत्पत्वमितरभिन्नबर सीत्या- 
कारकप्रपि चचवणदेविधायक्रश्चुनावात्मनः प्राधान्यतः । एतावता 
भन्थन म्लः प्रयाजन पदाथा आमयाः प्रयासवप्रयजकमक्दथ 

सम्बन्लव उप्रचाणतः॥ । 

(ग्रे °) अवास्तु सेग्रहत्तवज्ञानमवधारणे तु स्वाघातः) तयाहि -यदि सेप्रहदेव तत्त्वज्ञाने द्ष- 

कारस्यन स्णत् संग्रहामावत् | अथ संग्रह।त् भवत्येव, तदत्तत, मन्दमतैस्त्यपि सग्रह तदमाषात् । 

भय सब्रहात्तचज्तानमेव तकास्ि दुःखददिरपि दरेनात् इत्याश्द्भूपारेह। राथ तच्चेदवरचंदनेव्यादि । 

तया धस्मददिः सेग्रहदिव तत्वज्ञानं, यच्च पूजकारस्य ततान तच्तेदवरचोद्नामिन्यक्ताव् 
धमांदिवज्ञेषदेवेति ¦ नच स शवास्विति वाच्यम् अस्मददेस्तथावेधयर्माभाषात् । तथा स- 
ग्रहात् भवत्येव तस््तानम् । यदि नाम त्च्वेरवर्चोदनामितव्यक्तद्धर्मादुतरेति समुश्चीयमानावधा 

स्खमनेद्टप्रतिदेषायम् । मन्दमतेस्तु षिशिष्टतममिविान्न भवत्यपि । अस्तु वा सेग्रहात्तष- 
(नेभे न दुःवादेकम् । यदि नाम इदवरचःदनाभित्यक्ताद्धर्मादेषव यस्य विंशिशटधर्मसद्राष 

श्य अल्पीयसा प्रयासेन तत्वज्ञानं सम्प्रतत एति । यदि च कस्पाद्धमंस्यादौ सूत्रे व्यावरणमं- 

मदयरस्य षा नमस्कार इति चोद्यपरिहाराधम् । तच्च तततयञ्चानपैदवरचेदनाीभिन्यक्तोदड् मौदेष 

भवतत्यतस्तस्यादै प्रतिज्ञान मीङवरस्य च नमस्कार इति । ईदवरश्य चोदना सकल्पविशे- 

धोऽस्मेदमस्मात्सम्पयतामति । तयामिव्यक्तात्सहकृताद्धमं। चत्त्वज्ञानमिति । तया धर्मस्य द्धे 
पिं परमाणमिव्यपेश्चायामिदमेवाषतैनीयम्- ईरवरस्य चोदनाते । चोदना हि प्रवर्तकं वाक्यम् । त- 
रमधनत्वद्रिदश्वोदनेति । सा चेङवरप्रणीतत्वासमानम् । तवाऽमिव्यक्तात्मकारिताद्धम।दवेदामेति । 

(भा०) अथ के द्रव्यादयः पदाथाः, किञ्च तेषां 
साधम्य वैघम्यश्चिति। 

तच्च द्रव्याणि प्रथिष्यपेजोवायरत्राक्रारचाकारदि 
गात्ममनां के सामान्यविद्षसञ्ज्ञयोक्तानि नवेषेति। 
तद्त्यतिरेकेणान्यर” सजञ्ज्ञानमिधानात । 

( सू० ) अथेति । द्रव्यगुणद्ाः के.कतित्रिधाः । तेन द्र 
व्यगुणत्यादिमायुक्तव्रक्यादेव द्रग्परगुणादेरवगमासतेषु प्रभ्न।सं 
भवेपि न क्षतिः| तेषां पदाथानां सापम्यपुगता घमः वेधम्य- 
 मितरन्यष्रत्ता पमः 

 उत्तरमू्--तत्रेति। तत्र द्रव्यादिषु मध्ये सापान्यव्िजञेष- 
सष्योक्त(नि एथिव्पदीनि नतरेव द्रन्पाणीति योजना । द्रष्य 

१ 
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(सु ०)यतापान्यं तदवान्तरथरेण था सन्ना पृथिवीजरेत्यादिका 
तयोक्तानि विभक्तानि प्रथिग्यादीनीति नैव द्रव्पाणीति तदयेः। 
सापान्यावशपसङ्गषत्यस्य जातिवविश्चष्प्रत्तनामत्तकमज्ञयत्य- 

थस्तुन रक्तः कारखदमगादसज्ञायति पास्माप्कतलतरन जात्यव्- 

स्छिननशक्तिपस्वाावात्। नतु तपसोऽप्यतिरिक्तद्रव्यस्य सत्तू 
पथिव्यादीनि नवैव द्रव्याणीति व्याहतमत आह तश्चतिरेकेण- 
ति | पथिव्यादिसङज्ञाग्यतिरेकेण मुनिना सेज्ञान्तरण द्रव्यस्या- 
विभजनाव् इत्यथः । तथाच प्यव्यादिभिन्ने तमो न द्रभ्यं 
किन्तु महाप्रभास्वावच्छिननात्यन्ताभावः । तत्रे च नीखाध्रो- 
परूपा नीटं तप्रधतीर्यादपतीतिरियाचायाः । बाधकं विनो- 
क्तप्रतीतेभपत्वायोगान्नीटरूपवरन्येन तमः पृथिव्येव तस्य चालो- 
कामावव्यङ्यत्यान्न प्रकाशे प्रस्यक्षपिति तु कन्दखीकरृतः। 

(सत॒०) पतन् ज्ञात्वा जातनिज्ञासः पृच्छति अथेति । तत्र सा- 

मान्यान्तानां संख्याप्रर्नाऽपि अन्यथा उत्तरे तदभिधानानुपपत्तेः । 

समवायविरशेषयोस्तु संख्योत्तगादरोननाप्रदनो प्रतीयते अन्यथा 
संख्यान्तसासम्भवेपि सपमरचाय पक इति विशेषा अनन्ता इत्युत्तर 

स्यादेव । अस्तु चवा तयोरपि संख्याप्रदनः समवाय एकवचनेन विशेषे 

घहुवचनोच्वारणन तयोरप्युत्तरभ्रात्तिः । ननु समवाये भवत्वकत्व- 

प्रा्भिरेकवचनस्य तत्न शाक्तेबंहुवचनस्य तु बहुत्वसख्यायां शक्तिः 

साच रित्वादिः पराद्धपथन्ता पवश्व विशेषे का संख्या भ्राहयेति 
चेक्न पङेकनित्यद्रत्यव्यावर्तकतया तेषां सिद्यमिधानेन नित्य 

` दव्यसमसख्यात्वप्रापतौ नित्यद्रव्यानां चानन्तव्वेन तेषामप्यनन्तस्व- 

प्रातेः। अनन्तत्वं यदि संख्याविरेषरस्तदा तयोस्तरमपि । यद्यसख्यत्वं 

तदा सख्याभावेनेवोत्तरं सख्याप्रदने तदभवेनोच्तरस्योचितत्वात्, 
सत्र गेहेको घटस्विष्ठति एति प्रदने न क्रोषीष्युत्तस्वत् । पतेन 
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( सतु° ) कथमक्षस्य जिज्ञासोर्विशेषरसमवाययोनं संख्याप्रन्नस्तेन 
तयोरनन्तत्वेकत्वरयोरक्ञानादिति निरस्तम् । पको$नन्तश्च विभागौ ` 
न भवतः न्यूनाधिकसख्पाव्यवच्छेदकफलो हि सः। न चेकत्वा- 
न्न्यूनाऽनन्तत्वाद्धिका चा संख्या सम्भवति । ननु यथाऽनन्तानां 
परथिवीत्वादिभिरुपाधिमिविमागस्तथा चिहाषाणां किमिति नशत. 
स्तन्नापि विषो द्वविधोऽणुमहटहुत्तिभेदाद्दिति विमागसरम्भवादिति 
चेन्न स्वतन्च्छस्य नियोगपयनुयोगयोरनदैत्वात् | रह स्यान्तरमच्रत्यं 
कणाद्रहस्ये । 

किञ्चेति चकारेण के द्रव्यादय इति पू्॑प्रनसमुश्चयो वेधम्प 
चति साधम्यसमुश्चयः। 

अथदान्दाऽत्र यङ्खटं केवट न त्वानन्तयथिऽपि अवध्यवाध- 
मनोरभावात् । न च प्रय्राजनाद्विज्ञानानन्तरं त्रेघम्धञ्चति 
प्रन इत्यन्वयः प्रदनपदाध्याहार मानाभावात् तेन चिनाऽ्चधि. 
माचप्राप्ताचपि अन्वयात् । नच के्रमङ्गटत्वेऽनन्वयेऽपाथेकता 
पकवाक्याभिप्रयणाप्रयुक्तत्वात् । 

गुणादयाश्रयतया प्रधनं द्रव्य प्रथममाह तेति । तच द्व्यादिषु 

मध्य । नयु विभागेन द्रव्यस्य नवत्वं प्राप्तं तत्रच कि मूखमित्यत 
आह सामान्येति । सामान्यसज्ञा द्रव्य विरापसन्ञा पुथिवील्यादेका 
तया सुत्ररृता नवेवाक्तानीत्य्थः । पतावता सूत्रकार पवार 
भ्रमाणमिति भावः । पतेन विभागवयनादेव नवत्वे रन्ध नवच्रहणं 
व्यथैमिति शाङ्का निरस्ता मनांसि नवेवेत्यव्याख्यानात् । मवतु वा 
तथाएन्वयस्तथापि न नवहाब्देवकारयर्वेयथ्येम् यो विभागस्य 
तथ। सामथ्यै न जानाति तत्स्ाधारणवोधाय तथारुपादानात्। 
तन्नैवकारलिविघः । कचिद्धिजञेष्यसङ्गतो यथ। पाथ एव धनुधर 
कृत्यादौ । तत्र विशेषण तावच्छेदकस्य विशेष्यादन्यास्मन् योगाभा- 
चप्रतीतेस्सो ऽन्ययागञ्ग्रवच्छेद्ाथः-पाथे एव घञुधर इत्यत्र पाथा- 
दन्यो न धनुधैर इत्यथप्रतीतेः। कचिदिशषणसङ्गतो यथा शङ्खः 
पाण्डुर पवेत्यादौ । अन्न विदषणतावच्छेद्कस्य विरष्येऽयोगव्य- 
बच्छदरः प्रतीयते, शङ्खः पाण्डुरत्वायगवान्नेति प्रतीतेः । कचिच्कि- 
यालङ्गतो थथा नीलं सरोजं भवव्येवेत्यादौ । अत्र विरोषणताषच्छे- 

दकस्यात्यन्तायोगभ्यवच्छेद्ः प्रतीयते, सरोजे नेस्यस्यात्यन्तमयो. 
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( सेतुऽ )गो नास्तीति प्रतीतेः । अत्र तु नैव द्रड्याणीत्यत्र नवेवे- 
र्यस्य विङाष्यस्वेन चातिरिक्तं द्रव्यत्वं नास्तीत्यर्थः। 

अत्र मीमांसकाः । न तवत्तमो नास्त्येव तस्य समाल- 
स्तोमहयामटस्याध्यक्चसाक्षिकरस्वात् । नाप्यभवष्वसो सम्माव- 
यितुं शक्यः घटा नास्तीतिषत् अमुको नास्तीति धरतीच्यापत्तः । 
पि चाभावत्वे तेजाभावत्वमस्य वाच्यम् तेनेव विरोधाकधार- 
णात् । वत्र न तेजोऽन्योन्याभावः सः भास्करकरानिकराक्रान्तेषु प्रा 
कणादिषु तद्ब्यवहारापत्तेः । नापि प्रत्येक प्रायमावध्वसात्यन्ता- 
भावाः, यक्किञितनेजःप्रतियोगिक्ानां तेषां यक्किञ्िसेजायोगि- 
न्यप्यधिकरणे स्वात् । नापि याचस्प्रतियोगिकास्ते तथा, प्राग 
भावध्वसयाः सामान्याभावत्वस्प्रासम्मवेपि प्रतियोगिपर्तीव प्रा 
गमाययति ध्वसवति वाभ्नुपगमात्, अन्यथारऽप्यक्षणे घट रूप. 
सामान्यास्यन्ताभावापत्तिः । नापि यावलप्रतियागिक्राः समुदिताः 
भरागमाकादयस्तथा, प्रत्यकाब्रत्तिश्च धमां न समुदायडृ्तिरितिं 
म्यायेन समुदितेष्वापि यावस्प्रतियोगिकत्वाभावात् । नापि या्वां- 
स्तेञजःलसगामाचस्तमः, दरान्तरवर्तिनां पागमावादीनां देश्न्तरे 
स्सरयन देशमात्रे तम।व्यवहारविलोपापत्तः । अपि चेवं विकेषा- 

मावकूटेस्य तमोष्यवहागभाजनत्वे तत्र मिश्ाभेन्नानां प्रतियागना- 
वस्छेदकानामयुपस्थितो तमःप्रस्यक्षायचुपपत्तिः प्रतियोगितावनव्छेद्- 
कप्रतियो गिद्धानस्यामावप्रत्यक्षक्रारणत्वात् ) किंञ तमःशिर् प्राग- 
आवप्रष्वस्यारपि पवशेन तयोश्च कद्एचिदेव प्रत्यश्चतयथा तद्धटित- 

तमसः कथमन्यद् प्रस्यक्षत्वमिति नाभावस्तमः। नापि चिक्षन्लम- 
वायो प्रत्यक्षत्वात् । नापि सामान्यं फुथिग्यादिवुत्तित्व सति पथिकी. 

 स्वादिषद्ाखोकपि ग्रहणापत्तेः । आगन्तुकव्यक्तयन्तरघुस्तित्वे तमस 
उपलम्भक तस्यापि उपरुम्भापत्तः । साद शग्यक्तयन्तरकद्पनाय। 
मरवेण तादराष्यक्तयन्तरा भावाश्च । पवञ्च न कटतप्रत्यक्चप्रथिष्य्ा- 
दिवृ्तित्वमाल्तोेकसमवधाने तदुग्रहापि तदश्रहात् । नाप्यतीन्द्रिय- 
सित वायुत्कादानामिवाप्रव्यक्षत्वापकेरिति व्यक्तयन्तरं कद्यनी- 
यम् तत्र च मोरषमेव। 

अत॒ दवाचायौः-".तेषां व्यज्ञकवेचिव्येपिं उ्यक्तयाभरयसंबम्धि- 
मामुपटम्ममन्तरेणानुपरस्भानियमादिति अयमाशयः । सा. 
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(सेतु9)मान्यं सत्तमो निव्यक्तिकं सन्यक्तिकं वा ? भाये “सामान्य 
स्य व्यक्रस्युपरम्भमन्तरणानुपलम्मनिग्रमादिति' व्यक्तेरपरम्म- 
भ्रमां विना सामान्यस्यानपरम्भनियमाद्प्रमातयमाद्यस्य व्य 
किन प्रमाणलसिद्धा तत्सामन्यमप्रमाणमिव्यर्भः । नि््य॑क्तिकस्य 
सामान्यत्वव्याघानादद्त्याहयः। भत पवाक भुपम्मन उ तरव 

व्याधातादिति"। निव्यक्तिक्रस्य प्रमार्णासिद्धन्वे सामान्यन्वठ्याधाता- 
दित्यथेः । नित्यक्तिक सामान्यतया प्रमाणसिद्धं न भवति सामा- 
म्यत्वस्य व्यक्तिघरिनत्वादित्यभिप्रायः । द्िनीये न तु क्ल्यमानां 
पृथिव्यादीनां भ्यक्तित्वं न वाऽक्लमस्य कस्यचिदित्युक्तमेव । ननु 
यथा तेकते गुणवच्ेन उ्यञ्जकरन द्रभ्यत्वममिग्यज्यते नच तदूश्ञायां 
पृथिवीत्वग्रहनियमो गन्धवरत्राग्रहे, तें पृथिवी जले षेति सन्दे- 

हाद्रन्धषरपेन तु व्यञ्जन प्रथिकीत्वग्रहस्कथाऽलोकस्य व्यञ्ज- 

कत्वे पथिवीत्वग्रदा यदा त्वालोकामावो व्यञ्जको भवति 
सद! पृथिव्याम्रव तमो गद्यत रस्यस्तु परथिकौसामान्यमेषव तम 
इति चन्न लाघवेन चाश्ुषसामान्यत्वनेवालोक्ञयङ्गयत्वात् तमो 
मिक्नत्वाविशेषणे परस्पराश्रथधप्रसङ्गात् सिद्धे तमसि सामन्ये त. 
मोभिश्नत्वं विक्ेषणं विशेषणे चालोकाव्यग्यतमोरूपचाक्षुष्रसामा ¶ 
सिद्धिरिति । तथाहि यच्चश्षुष सामान्यं तदालोकस्यङ्यामित्य 
तमसि उमिद्ारे तमोभिन्नत्वं विज्ञिष्रणं घटते व्यभिचारश्च तमसः 
सामान्यत्वसिद्धो स्यात् सामान्यत्वसिद्धिश्च ननिर्विचेक्णायां प्राप्तौ 
व्य।पकनिनस्या व्याप्यनिदत्तस्सामान्यत्वमृद्धानि पयेवसानात् ,सकि- 
देषणायान्तु सम्भवति तमाभिन्नत्वमादाय पयवसनसम्भवादिति। 
विक्ञोष्रस्वमपि तमसो न सम्भवति न तावदपवरकादेषिश्चेषत्वं मह- 
तस्तमोपरमाणु्रिहदारणापि इृत्तेः । आश्चयपरिह।रेण।पि विश्ञेष- 
षतत मानामावात्त् । नाप्यास्मादिगतत्वं विशेषस्याञ्याम्यशलित्वे 
प्रमाणामावात् । अप्रवरकादितमस आत्माद्यतयापक्रत्यात् । तञ्रातप।- 
काक्रादीनां सर्वेषां ससेन तिनिगमक्रामातिनेकषेरोषत्वस्य वक्तु 
मकश्कयत्वाच्च, विशषानेकच्त्तित्वाभावाच्च । नापि द्रव्यान्तरमेव 
तमो ङूपवि शाश्चयत्वेन कल्पनीयम्, तत्र प्रमाणामाकात् । जत एषो- 
क ""विक्ञेषस्याध्चयापलम्ममन्तरेणानुपकम्मलनियम्ादिति' । अ्थस्त्व- 

 च्रपि सामान्यन्यायेन उसरफकिकापि तथेत्रादतारणीया । समबा 
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(सतु, योपि भवन् घटधघटप्वाद्ौनां कलानां समवायः प्रचरा खाकेपि 
` तषां सपमवायप्रतीतः। तथाच सम्बस्प्यन्नस्मेवाप्रामाणिक वक्तव्यं 

तत्र च समवायस्य सम्बन्ध्युपलम्भमन्तेरणाचुपरम्मनियमादितिं 
फिरणावलो । पयश्च व्यञ्जकानां प्रमाणानां वेचञ्येपि बाहुट्येषि 
ग्यक्तयादीनामप्रासमाणिकरन्वे साप्रान्यादीनां करनापि प्रमाणेन प्रहणन्न 

भवति घ्यक्तयादिरहितानां च प्रमाणपरिदाटतानां सामान्यत्वा- 

दिव्यादतिः । सामान्यविरषत्वयोव्याक्तिगभेत्वात्सम्बम्धस्य स- 
म्यन्धिने विनानुपग्तेरिति किरणावस्याम् परदिष्टपरणेतुरयिः 

प्रायः । तस्मान्न सामान्यादीनां वषारन्धक्रार इति । नापि कः 
म कलत्ानामपवरकादीनां कट्पनीयस्य वा कत्वम् तषां पूवदश- 

विभागाद्यापत्तः । गुणत्व च नातीन्दरियेषु गुणष्वन्तमावः एन्दियः 

कत्वात् 1 नापि दीन्द्ियग्राद्यपु त्वचाऽपरिच्छद्ात् 1 नाप्येकेन्द्ि- 
यग्राह्यषु मनोग्राद्यत्वस्योभयसिद्धन्वन गु7त्व सत्ति रूपत्वं तु स्या- 

ल् नह्लक्षणसच्ात् , नच तत्संभवति खाघवेन चाश्चुषरूपन्वनेवा- 
खोकञ्यङ्खयत्वात् । तमोभिन्नत्वविशेषणऽन्योन्याश्रयान् । तस्माट्रऽ्य- 
न्वम्परिशेष्थते । तत्र न चश्चुरग्र्येषु वाय्वादिष्वन्तमौषः-चश्चु- 

ग्राह्यत्वात् । नापि तेजसि भास्वररूपरारहत्यात् । न जल शेत्यामा- 
घात् 1 न पृथिग्यामुदभूतनीरूपवत्प्रथिव्या उद्भूनस्पदवत्वनि- 
यमात् । नच माणप्रभासदचरितनीटभागे व्यभिचारः तदनङ्गका- 
रात् , मणिनैल्यस्यैवारोपात् । नयनगतपित्तद्रभ्ये व्यभिचारवार- 
धाय नरेति । तस्मादुद्रध्यान्तरमेव तम इति कथं नवेवति। 

अत्रोच्यत । न तावच्चाक्चुपसाक्षात्कारत्वनालोकेनरविषय. 

कच्षुषसाक्चात्कारत्वेनालोकःयङ्खयताऽऽखाकाभावच्रहे व्यभिचारा- 
त् किन्त्वालोकाभावेतराटखोकतरचाश्ुषसराक्षात्कारत्वनं । पवं.च 
तमस आलोक्ाभावमिन्नत्व आलोक विन। चश्चुग्राह्यत्वं न स्यात् 
ज वान्धक्रारेतरेत्यादिविश्चेषणमन्योन्याश्रयात् । सिद्धे हि तमसि 
द्रव्यान्तरे तच्च्चुषे व्यभिचारवारणाय तद्धिन्नत्वं विश्लेषणम्, 
सिद्धे च तसिमन्विक्षेषणे अलोकं वना कथ चाक्षुषत्घभिति दुष- 
णापाक्ररणे द्रम्यान्तरत्वसिद्धरिति। 

केचिस्वाराकेतरेति न विदहाषणम् आलखोकेऽवयविन्यवयवस्य 
भाहकत्वात् त्रसरणुरूपेऽवगरध्रिनि मालरोकान्तरस्य वा भ्यज्जक्रत्वा- 
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( सत०) दित्य'चक्चने। 
तन्न, न तावदसम्बद्धस्थालाकस्य ध्राहक्ता अनाखा- 

कापवरक्रवस्तु्रहापत्तना-पे सम्बन्यत्वमात्रेण बाद्याखोकसंम्बद्धा- 
पवरकाभत्तिसम्बद्धस्यापवरकान्तस्थितस्य धघरद्दिश्रहणप्रसङ्गात् । 
नापि साक्षात्सम्बन्धत्वन तद्परक्चया संयोगत्वस्य जातितया संयु- 
कत्वस्य टलघुन्वादवयवावयाविनश्च संयोगामावादित्येकं । तकन, 
पवं हि रूपादिव्यञ्जकनाखोकस्यन स्यात् रूपादेना सयोगाभा- 
घात् किन्तु येद्सम्बन्धेरिन्द्रियं श्राहक तेराखाकोाऽपि । प्वंचं 
यथा चश्चुषस्तयोागस्य द्रध्यप्रर सयुक्तस्मवायस्य रूपाद्रेश्र 
हे सय॒क्तसमवनसमवायस्य रूपत्वादिग्रह सम्बद्धाविकेषणताया 
यखामावादग्रद् ग्रादकता तथाऽऽखोकस्याप इति सयोगेनैवालखो- 
को ग्राहक इति रिक्तं वचः। समवायनतु चश्ुरिवाटक्ोपिनभ्रा- 
हकः ¦ आलाकम्रह आलटाकसमवायत्वस्य घरादिग्रह आलोकसयोा- 
गत्वस्य वाच्यत्वऽनयुगमात् । साक्षात्सम्बन्धत्वस्य द्रव्यग्रह वाच्य. 
तायां सेयागत्वस्य' छघुत्वात् । ननु द्रेग्यस्थरे आलोकग्रहे समवा 
यत्वेन तदितरस्थरे सयागत्यन ग्राहकतायां कायभरान्नाननुगम 
दति चेन्न कायकारणभावान्तरकट्पनापेक्षयाऽऽलाककायतायामालो- 
केतरविषयत्वविकशषणाद्ानस्येव काघवनाचित्यात् । ननु मास्त्व- 
वयवावयविनोः संयोगः परम्परावयवावयिनोस्तु सस्यदिवत- 
थाचाखोकः कथं नारोकम्प्रकारायेत् दति चेन्न विषय्ररूप आलोक 
साति तद्विलम्बेन विलम्ब्ाभावे तस्याखोकाप्रकारयत्वात् । पव सति 
कारादीनामपि घरादिकारणता न स्यात्ताद्धिटम्बेन विरुम्बाभावा- 
त् । विलम्बेन विखम्बाभावेपि यदि प्रमाणान्तरत्तिद्धत्वात्तज्न कारण- 
त्वाङ्ीकारस्तद्ाऽऽखाकामावेतरविषयकचाश्चुषत्वेन खाघवेन कायत्व 
भवत्वारोकस्प्यारोकप्रकादयताऽवयवावयवस्यावयवित्वन संयो 
गामावात्। 

वस्तुतस्तु भालोककारणतायाम' कल्दृतायां तत्सम्बन्धेनालाक- 
स्थदटे समवायत्वन वा कारणत्वकस्पन न दषिय फटसमुखमारष- 

श्यादाषर्वात् । यदि वाऽऽलोककारणतामुपज्ीव्य न सम्बन्वताग्रहुः) 
्िन्त्वन्वयव्यातिरेकाभ्यारेव तदाऽवयवावयवसयोगस्य वाच्य 
स्वादित्यसावपि पर्थास्तारकिंकपथभ्रस्थितेः परिशीलनीयः । 
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( सेतु०) यत्त द्रभ्यग्रह पवालोक्रस्य कारणता रूपग्रहचिलम्बस्तु 
तदिखम्बष्देषेति, तन्न, दष्यग्रहस्य रूपाग्राहकत्वात् । अन्यधा 
प्रमाप्र्यक्तवापक्च रूपप्रत्यक्षतापत्तः । 

घटामावादिश्रदे नालोकस्यालोाकत्वेन कारणता, किन्तु यो 
ग्यानुपरकम्धिकारणनायां योग्यताघट्कत्वनोपयोगीत्यपि कश्चित् । 

पएतन्मत ऽमावतरविषयक्रचद्ुपरत्वनेव जन्यनति । नचेत्रे च 
श्चुषोपि चश्ुष्रुन जनकता न स्यात् प्रमाणे विना प्रमानुत्पत्तरित्यल 
भ्रासङ्गिकन। 

ननु मास्तु तमसः वक्चुप्राष्यत्वं तामसमिन्द्रियान्तरन्तन्गाहक 
अविष्यति स्थितिस्तु तस्य गारक पव स्पानामकस्मन्निन्द्रियघ्र- 
याधिष्ठानत्वद्शनादिलि चन्न परस्पराश्रयत्वप्रसङ्गान् । तमतो 
द्रध्यत्वसिद्धौ तामसन्द्रियसिद्धः तत्सिद्धौ च द्रव्यत्वरसिद्धिरिति। 

घस्तुतस्तु तजस्तमसोास्नावद्धिरोधः सकरनभवसिद्धः सल घट्- 
त्वपरत्वयारिव भाषयावा घरामावयोरिव भावाभावयोः ? मचे 
भाषद्वयममावद्धय च स्यादिति गोरवम् तथाचेकस्य मावत्वमपर- 
स्याभावत्वमुचतम् तत्र तमसो भावत्वे तजसोऽभावता स्यात् । 
सथाच तश्रारोपणीयस्य सास्करोष्णादेरथिकरणान्तरं करपनोथम 
पृथिऽ्यादेस्तदनाश्रयस्य।दिति गोरवपंवं च तजा भावस्नमस्त्वमात् 
शति युक्तं तत्रारोपणीयस्य नेटयदेष्पथिढपादौ सुप्रसिद्धत्वात् । अ- 
पिचोदमभूुननीररूपवत उटृभूतस्पश्षवसवनियमासमो नततथानशख 
पृथिग्यान्तथा परश्पराध्रयत्वप्रसङ्गात् । तथाहि तादशव्यापतो वाघ 
काभाव उवूभूनस्पश्चरहितस्य नालरूपवतो द्रव्यान्तरस्य *सिद्धिः 
सिद्ध च तस्मिस्तद्वारकविशोषणोापादानमिति । नीरटरूपप्रतीतिस्तु 
स्मर्यमाणारेपेण भ्रान्ता । तत्र च नालोकपेक्चा नीलरूपस्य स्मयमा- 
णात्वात् आलोक्ामाषस्य च निरवक्षत्वात् स्वव्याघातकत्वात् प्रतिया- 
ग्यद्पहकतयाऽनुपररच्धियोग्यतायामघ्रटकत्वाश्च विदोषणन्ञानधिशे- 
ष्यभानसामग्रोभ्यामसस्गम्रिहे विद्िषटव्राधस्याप्रतिदतत्वदिति । 
किञ्च तामसन्द्रियस्वीकारे तेजस्तमसोः समूह!टस्बने चक्षुस्तामषे 
ग्दरियप्रयोञपज्ञात्यास्सङ्कराप्तिः। | 

नन्वालरोकाभाव आरोपितन्नीरं रूपं तमं दति कन्कलटीकार- 
भतमेषागसत्वति चन्न नारं सम श्ते प्रतीवावुभयारशयोर्नीर 
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रूपविष्रयत्षेऽमावमनांश्ञस्याभावेन तथा श्रमस्यासलम्मधात्। 
आरोपंविष्रयाविषयकस्य अ्चमस्य ब्रह्मणापि समययितुमराकयत्वा- 
त् । नच यथा प्रमाऽमनेपि तद्रूपं मासते तथा प्ररुतपीति 
घाच्यम् आरोपविषयाभनेऽतद्धति तत्पकारकत्वस्य भ्रमत्वस्य 
घकतुमशक्यत्वात् । ततः संयुक्तसमवायादिसस्वे सामग्रसम्पसौ 
मी खरूपभानस्य सम्भवात् प्रृते च विरोषणादिरूपसामग्व्या वि- 
रिण्रज्ञानज्नकत्वात् । न च नीखवत्तमोचाद्ति प्रत्ययार्थः मत्वर्थ. 
कटपनायां प्रमाणाभावात् । 

यत्वालोक्ाभाव आरोप्पितनीखसूपस्य तमस्त्वे तमस्त्वं ज्ञानगय 
चाक्षुष चताक्षि कथं चक्र श्ेतति । 

तद्चारु् । प्रोदप्रकाद्क्यावत्तजःससगोाभाकत्वेपि प्रकाश्लप्रवे- 
हान दोषविषम्यात् । उपनी तभानशरणानुसरणस्िद्धान्तस्यापि सा- 
म्यात् । यदपि तमेनीखयरेक्ये निमा तम ` इत्युभकः स्यान्न तु 
नीरं तमः दति तदपि चिन्तात्राजमधिराहति । ननु गुणे शुङ्कादयः 
पुखि गुणिलिङ्गास्तु तद्वनीव्यतो नीखशब्दस्य गुणपरत्वे नीरस्तम 
इति प्रयोगः स्यादित्येव बीजमिति वाच्यमिति चक्न अस्य नीले 
रूपमित्यादो स्फुटं व्यभिचारत्वेन गुणश्लब्दात् पुंलिङ्गस्य विशे. 
भ्यतायां तथा नियामकत्वात् प्रङ्ते च तमःशाव्वस्य नपुंसकस्य 
विदाष्यतायां नपुश्चकताया एवोचितत्वात् । नत्वेका नीला रूप 
व्यक्तिरेति गुणे सखीदिङ्गतापि स्यादेति चत् यथरस्ति प्रामा- 
णिकप्रयोगस्तदा स्याद् । नन्वेवं नीखो गुणो नीलं रूप नीरा ङवय- 

व्यक्तेर्नीखो घरो नीर वासा नीलावनीतिप्रयागानामम्युपगमे वि. 
शष्यलिङ्गतैव शुङ्कःदिपदानां कथ नाक्तेति चत् एष हि पयनुयो 
गोऽमरकोषरृतान्न तु तकंककशानाम् । नीखतमसरिकय नीरं तम 
इति सह प्रयोागेऽयेर्यः स्यादित्यपिन रमणीयम् , घमेमेदेन पृथिवी 

 दष्यमित्यादाचिव. सहद्धग्रप्रयोगस्योचितत्वात् नाटसरवारखोकामावा- 
 गोपितमटत्कवयोधमयामदस्य प्रामाणिकत्वात् । 

 . वस्तुतस्तु नीरस्याप्याचायचरणनिरकासहप्रयोगायुपपत्तिदप- 
 पक्ना, तथादि नटं तम दत्स्व दि नीखमीखोकाभावासोपितन्नील- 
` मित्यर्थः | तत्र च नीटयोः सहयोग पव, न च नीलमालोकामावा- 
 रोपिताभित्यर्थः । साषन्मात्रस्यातमस्त्षेन तम्पदे रक्चषणापकतेः भा. 

प 1 ॥ ~ ॥ 
॥॥ ४: १ 

४ ४ # ॥ 1१ ॥ 



शेर सरसेकप्रशास्तषाद् भाष्ये 

खोकामावे क्रियादेरप्यारोपेण तावन्माञ्रस्यातमस्त्वात् । नच साः 
मान्यप्रिशोषभावेन सहप्रयोगः दध्यं प्रथिवीद्रभ्यमित्यादः सह- 
ध्रयागस्यानुचितत्वादस्याप्यनुचितत्वात् । मुढप्रवोधपर्तया पिकः 
कोकिख इत्यादिवत् सहश्रयोगसमाघनिं तु न सम्यक् । यत्त॒ नीं 
तम इति अम आलोकाभावभानस्यावरयकतया स एव तम द्नि; 
तन्न नीलभानस्यावदयकतया तस्येव तमस्त्वापत्तः । यदपि नालं 
तम इति भ्रमोत्तरं नेद नीखुमेति बाधदशनान्नेदं तम इति बाधादर्च- 
नान्न नीखतमसोरेक्यमिति, तदपि न, नदि प्रमातुरातुरदारोद्रभ्प-. 
स्तकणादप्रवादस्य वा प्रत्यक्षतोऽग्र बाधः किन्त्वोपपत्तिकः, सच 
स्वस्वदद्षनाचसारी स्वानुसारी कस्थन सुखभ इति। नचेवमान 
यविसेघे परमोापज्जाव्यवियोधः आचायेचरणानां मनस्नोषस्य भा 
स्करे तदक्षराणां वद्धैमानानयुरुद्धन्याख्यानेन ृतत्वात्-। तस्मा- 
दुक्ताभिरव युक्तिकिरणीभिः कन्दरीकारयुक्तिकमलिनी निष्क 
खङ्कां प्रापणीयेति सक्कपः। 

आरोकक्षानाभावस्तम इति प्राभाकराः परिभावयन्ति। तदपि 
निमाोनभावितमिव, ज्ञानस्य मनसतया तदभावस्माचाश्रुषत्वात् 
तमसश्च चाश्चुषकत्वात् 1 ननु पागुक्तदाषादालोक्ामायोऽपि कथ 
सइति चेन्न यदि तावल्पागभावादीनां समयविज्लेषेऽतीन्द्ियाणां प्र 
वेशात्तदभार्धकारः कथं प्रत्यक्ष इति पृक्ता दाषः, तदेह उत्तरन्न 
ताचत्प्रागमभावादयः प्रागभावत्वादिना तमेलक्षणप्रविष्टाः किन्तु 
ंसेगाभावस्वेन। न च सस गाभावत्वादिनापत्तिः कादाचित्कीमध्यक्चः 
तां चुरः कुवते ऽज प्रागभावोऽत्यन्ताभावो ध्वसो वततिसशयोपि घटो 
नास्तीति निश्चयात, प्रागमावत्वाविनिश्चये व्यञ्जकापेक्षा नतु स. 
सगभावत्वेनपि । 

ददं चावधेयम् । अन्यन्ताभावत्वेनापि निश्चयो न दष्टपातमान्न 
साध्यो ऽव्यन्ताभाववत्यपि देश्च शृहात्यन्ताभावो ध्वंसो वेतिसंशया 
त्किन्तु व्यञ्जकविक्ञषनिबन्धन प्व, तस्मान्न ससगाभावचत्वेन प्रायमा- 
वादीनां व्यञ्जकाविरहकाटेऽप्यध्यक्षतावि रध इति कथ तद्धरितस्या. 
न्धकारस्याप्रत्यक्षत्वीमति । ऽयञ्जकश्चात्यन्ताभावत्वेन ब्रहेऽधिकर- 
णस्य ज्कालिकप्रतियोग्ययोग्यस्वादि प्रागभावत्वेन ग्रहे तदधिकरण 
स्यात्प्राद्कस मच ध्रानं भ्वसत्वेने प्रहे तेद्ाधेकरणभ्वंसोर्पस्यु्तरका- 
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नियत किश्चेःसमक्धानमिति सङ्कपः। 
नु यावतां सस्गाभावा वावतां ससगामावा यावान् सस्तगा. 

भाव दत्येतेषु पक्षघु दुंषितेषु किमुत्तरमिति चन्न प्रोढग्रकाश्कतेज- 
स्त्वाचच्छिक्नप्रतियागिताकथोदपक्राशक्रतेजस्ससगाभावस्य तम- 
स्त्वात् । ननूुक्तमेव सामन्यामाचस्तेजसान्नास्त्यव धिहहेषाभाव- 
प्रतियागिता तु कथं सामान्यधर्मणावच्छिदयत हति चेत् प्रतियोगि. 
तत्वनानुगतीशतानां सामान्यधम्रणावच्छेदकत्वसरस्भवात् व्यती 
नामिव घूमत्वादिना । नु तदवाच्छन्नप्रातेयोगेताकेषु कस्यचि- 
त्स्व कथ न तमोव्यवहार इति येश्र भोदश्रकाश्चकतजस्त्वावचिक्- 
न्नप्रतियागिताकत्वावच्क्क्नस्याभावस्य तमस्त्वात् । सस्भवाति चाज 
प्रतियागिताचच्छदकथ्कारक्रप्रतियोगिक्ञाने प्रदप्रकाशकतेजस्त्वन 
सामान्यक्षणया तादक्णां सर्वषां स्पुर्णसम्भवात्)तस्मादाखोका- 
भाव पनान्धकारो न द्रठ्यत्वयिति सिद्धम् । नवव द्रव्याणीति । अ- 
स्मत्पितृचर्णासाध्याः श्रीप्रगदमभट्(चागास्त्वाटाकाभावस्य तम. 
स्वेऽनुदभूतस्पराया प्रमाया अपि प्रतियोंगप्रचेये तस्याश्च विनि 
गमनाविरहण रूपस्पध्यास्मयारुद्धवस्य द्रव्यप्रत्यश्चप्रयोजक्रत्वना- 
तीन्द्रियततया्तीन्द्रयप्रतियोगकतयाप्रत्यक्षव्वापत्तिस्तथा च प्रोढ- 
ध्रकादाकयावत्तजारूपाभाव पच तमः । प्रौदप्रकाशकत्व च प्रोढप्रका- 

दराजनकत्वम् । प्रौदत्व चज्ञानगतो जातिविज्ञेषः। न च तज्जनकस्य च- 

रूपस्य सर्वात्कथमित्थम् ? उद् भूतत्वेन प्रतियोगिना वियेषणीय-, 

त्वादपत्वावान्तरजातिग्राहकतजारूपकस्स्वे प्रादप्रकाश्कयाकत्तजःरू- 

पाभावद्छाया रूपत्वाग्राहके तत्सखे रूपत्वावान्त्रप्राहकतदिरहाऽव- 

तमस रूपत्वग्राहकतादस्ट्ारन्यतमसामात तद्धदख्श्चणानात च्य 

यतति सष्ुपः। 
यु गणघु यथा केचित् कण्टोक्ताः केचिच्वभ्युपगमसि- 

ान्ताकचेद्धास्तथा द्रञ्ग्राण्यपि भविष्यन्तात्यत आह-तदूच्य- 

तिरेकेणेति । गणेष्वकन्र निरुक्त सकश्ाता भन्नस्सक्ञाः कषु्चरस्थ- 

टेषु नर्क्ताः सत्तात्त जवत्वभ्युपगमखद्धान्तास्चद्धः गुणाः, न त्वव 

पर ञ्यामत्यथधः | 

तदेवं द्रव्यादिसाधम्धवेधरम्पज्ञानस्य निःत्रेषस्कारणव्व मभ्युपमम्य तच्स्वरूपपारततानाधमा- 

इ--कम्मय के द्रभ्यादयः पदाथः किं स्वरूपाः५. इति । किंञ्च तेषां साधर्म्यं क्ल्य च वधम्यपेति 

, चकः ^ । 
५१८ 8 . # | 

॥ 8 
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व्यादि वा नानारूपतथा फैरमिधानान्सिग्रये सति इदम् । तथाहि विश्य द्यामिति केचित् 1 
क्रयविक्रधयोग्यं चव्यादिषिपयंस्तो का द्रत्यादीनामसस्वं मन्यमान । 

अथ के द्रभ्यादय पदार्थाः न सन्तीव्याह--तदमावान्न साधर्म्य नापिवैवन्परमितिः । तथाहि 
सषु स्पर्नाभ्या रूपस्पर्शयो प्रतिभासनात् न तद्वयतिरिक्तं द्रव्यमस्ति । यचेद् घटादिज्ञाने 
तञ्च प्रमाणम् , केल्पनान्तानत्वात् । बाधकं च पमाणखमस्ति वृत्तेवेकल्पादि । तथा चावप्वा. 

अवयविन वर्तत दति नभ्युपगतम् । अवयवी त्क्यवेषु वत्तपान किमेकदेशे षते 
व्याप्त्या वा ? एक्देद्ोन वत्ताववयवान्तरप्रसद्र । अधधक वर्वेते अनेकवृ्तिष्व-याघ्ात । 
एकद्रन्य च द्रन्यं स्यात् । तत्र चाषयवावभागाभावात् । नित्यत्वमकस्म न क्रमयीगपन्याभ्यामजन- 

कृत्वम् । रूपाद्ननुत्पत्तिश्च नेकरूपदेजनकल्वभ्युपगम।त् । अवयेवपु चावयर्वीति प्रतिमासाभावर । 

तस्येकद्रन्यस्वात् । अथ नं भरत्यक परिसमाःस्य। वनत। कि तदि सव वक एतत । तत(येक- 

स्वरूपेणावयपान्तरपरवृ नै तेषामेकत। प्रसङ्ग तदवयतत् चरू पत्वाद्वयविनः, स्वरूपान्तरेस चन- 
कत्वं स्वरूपमेदस्य मेदलक्षणत्वादति । वृ्यरुपपन्तेरसत्नं वप्या ह मत्व न्यात्तम् । सा च -यावर्त- 
माना स्वव्यातं सचे गृहीत्वा न्यावतत इत्याञाय । परस्य गवा रवा द्वत् । भिन्नदेशातया म्रहणम् । 
तदग्रहे तेद्बुद्धचभात्राच-यवर्यावना ऽमत््वे रूपाण्पसनुदायन न घटादय इति समुदाय समुद्।यभ्यो 
नाधीन्तरमिति संव(तिसननेवर । एवे वित्तनमात्र सव तताऽथ।-तरस्य सद्व प्रमाणाभावादिन्थं 
दून्यव।दिव।दा अवि यावस्तर् निरात्तनया इति नेह पतन्यन्ते । 

सेशरयिता व्युत्पन्नस्य द्रज्यस्वर्पपात५ द्न। यमाह धतत द्र याणव्यादि। यथा कन्यञ्चेण रूपा 
दिष्यकिरेक्तस्म द्र-यस्यावधारणाव विपर्स्तन्युदास । स्प द चक्षुधः गद्यत स्पक्म्त्वम(द्रयेण। 
दन्द्रियम्राद्यं तु द्रन्यम्। कथमेतत्? प्रतिस-पःनात् । तथाह यमहमद्राद्ं चसभुष( तमर्स्पङ्ामिये 

च(स्पृराम् तमेव पदयामीते ।न चद्रा्वमदरियान्या एक वैवहणृं वना पतिमन्धन न्याय्यम् | 
रूपस्यद्नयोख पतिनियदेदिसम्राह्यन्व। दूतन्न सर्भवतोत । भवद् करपनान्ञ।नमति चद । 

किमिदं कन्पनाज्ञानं नाभेति) अय प्षणिकत्वान्वकत्पकसनप्तमकालमध्वन्। ने म्मरणानन्तर प्व 

तद्वतीति निर्विषयव्वाद्पमाणमिति चत् । न णिकवासिद्धौ स्मरणन-तरमाविनाप वनर्वि- 
कल्पकज्ञानवदथौन्वयन्यतिरेकानुविधानात् अयैजत्वमव । जध्रामैजत नविकल्पकन्चानमम- 

कालमेवःथस्य सष्धवादोद्धियाणां चाविच)रकप्वन स्यष्दतदति । तन्न । सहकार्य 

भाषात् । तथाहि इद्दिपमयपु सविकल्पक्ज्ञानेष्पन। सद्भुतस्मरणःपलम् । अथ स्मरये वाभस्ये- 
न्दियस्य व॒ किमतिङयाधानमनतिन्चयनिवृ चारप्यत्त । न॒ तस्पवा।तश्यवात् । तथाहि 
यद्यस्य सद्वि कर्यं करोति स तस्यातिराय स्मरणमद्भवि चा कायकृदिति स्मरणमेव 
तस्परातिरयः स्मरणद्रा कारकसाकल्यमवातननय सम्पद्यते । तदरक्ल्य चनतिद्राछा निवप्ते । 
साकल्ये हि काथकरणद्विकल्ये चाकरणादिति । एने यदाहुः- - 

यैः प्रागजनको बुद्धेर्पयोगाविरोषते । 

स्र पश्चादपि तेन स्यादध।पायेऽपि न्धीः ॥ | 

इत्येतद् गास्तं भवति । उपयोगाविजेषस्य्षिद्धत्वात् । तथाहि निर्विकन्पकनेःपे नेन्दि- 
य्ए सद्भुतस्मरणमस्ति । सषिकल्पके च्वस्तील्युपयागविक्ञेष, । अथ ग्राब्दाक।रं सविकस्यन्ह 

र।नम् ! शब्दरूपता चाथ नास्ति प्रथमेन्दियसत(न्रपात एव कषविकत्पकोत्पन्तिमसङ्ात्् । 
चतुरादिना षा परिच्छेदः ब्रो्रपरिच्छय्येन दद।नादिति निर्विषयत्वं सविकस्पकङ्ानस्य + 
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वदमत् । अकारवादपाक्तधस्य प्रह्यमाणलयान् न गाम्दाकरारता त्तनेऽस्ति । सञनष्टक्षएयेतु 

स्हकारिवरक्षण्यमेव कारणमिव्युक्तम् । द्रत्यासत्वे चान्यन्नि(मत्तं वाच्यं प्रतिसन्धःनस्य । 

अथस्त्यवानाद्कालपरिपुषटवास्नेति चत् । न तस्याः सद्भावे प्रमाणाभावात् । अरय सविकस्पकं 

जञानमेष प्रमाणमिति चेत् । नन्यधापिं भावत् । तथा द्वत्रषद्रवेप्युपपयत हते कथं वस- 
नासदूवे पभमाणमन्वयत्यातिरकम्यामन्यत्रापि च कायकारणभावावगतिस्तौ वेद्धियस्येहापि स्त 

कति । श्रथः निर्धिकन्यकत्तनोयत्तातिद्धियस्य व्यापररातदुधोनतया च सविकल्पकेऽपि 

व्यापार इव संरक्षते । न षस्तुनस्नननाक्षणिकसरे सस्युभयत्रपि व्यापारसम्मवात् । न 

च निर्विकल्पकं ज्ञानमेव सद्रतस्मरतिद्ररेण सविकस्पकन्चानोत्पतत। कारगमित्यस्ति पनिबन्धः । 

प्रत्यच्तस्य नियमन स्वरक्षणविप्रयतेन् क्रमात्रिषलादनुमानन्तु समान्यविषरयमेवेति । नच 
प्रतिबद्धं लिङक्गपस्ति। कार्यं चान्यया सम्भव्रतीतिन क्रमं परमाणम । स्व्तवेद्नव।दिनश्च विज्ञानं 

स्वपरिच्छेद एव्र परमाम नाथान्तरस्येते । यदि च वामनेत्र निमित्तं सान् विज्तानादय)न्तरं रूपरस- 

गन्धस्पग्रदान्दत्तानग्पातारक्तस्य निमित्तस्थानभ्युपगमात्तादास्ये तु बोधरूपतया सवेताविदरोषा- 

दविकत्पैवचिन्यं न स्यात् । अथ विकल्पवैचित्यादव वासनविचेत्ये न क्त इति चेव । तासांच 
विज्ञ(नादभदे विज्ञानवदेकतापप्नङ्नो विज्ञानस्य षाऽ्नेकन्वम् अनेकाथताद्न्म्यात् । व्रिपर्रये वा 

तादाल्म्यानुपपन्तः च वासना विशष्ज्ञानदेतुःत्वः चैति संक्तामा्ं मियतार्थो वासने- 
ति । अथ वस्तुमू्येत्र वसनान् तर्हि तस्या ज्ञनजनकन्वम क्रथाकरेत्वश्य वरस्तुलचगत्व(- 

त्। अव स्मर्णानन्तरमावित्वं प्तवेकत्पकत्वम् । तन [यजतस्य प्रपधितन्वान्न दूषणम् ! अ- 

भ्युपगम वा निर्विकत्पकस्यापि सपिकन्पकत्वधरसङ्कः । तथाहि सूपस्मरगानन्तरं रभरसनमनन- 
प।ते रसन्ञानमुलद्यते । तत्र च सखूपस्परतः पवेःनथ वेन्वान्समनन्तरफारणन्वं "बोधात् बा- 

धरूपतेति न्पायादस्तु तस्यापि कल्पनात्यम् स्मरणानन्तरमावत्वात् । न चात्र च धनल्पतया स 

मनन्तरकःरणत्वमन्यतर स्मरतिरूपतवेति वाच्यम् । बधादथरान्तरस्य स्भ्रतिरूपस् तादान्म्येस 

त्भावान्न चभद सति व्यव्रह्थपपद्यते । क्रचिद्रः्ररुपतय। समनन्तरका)रणते करचदरूधा- 

न्तसेति । अते न स्मप्णनन्तसमाप्रितवं सपकन्यकजतम् । न चा्धजत्वसिद्धे। नामजाया- 

यकेदेनीन्पात्तदूरणनिति । कल्पनात्वस्यासतम्भव।त् । भातिसन्धान् द्रव्य। सद्ध प्रमाणस् । एषं 

घ॒टर। दि्तानस्प)प्यारम्वनं वाच्यम् | तस्य हि सम्यग्ज्ञानात् । रूपःदसमुदृयः स्पादीनांप 

तिनिवतेन्धियमाद्यतमा तन्ममुदयस्मेकोरदयःदयन्ख्न् । न चापरमाग्सतो सूपादिममु- 

दायस्य ज्ञानजनकत्वम् । तस्य चानुपटन्धने न'एूनां सद्भावे प्रमाणमाक्ष | तेषां हि का- 

गम्यत्वात् । न चाप्म्मतः परमाणुरस्ति । परटूकोणयुगपग्मोगादिवि । तस्याव्यपत्वं॑परमाभतेः, 
असश्चीयमानश्चस्मदररेनवरिषयो न भवयेवेति घटा दिवुदधर्निधे्पत्वतसद्रः । न चवाप्मान- ` 

चेत् | न तम्याप्रमाणचति । तथाहि वृत्पतुपपतेरसत्वमिति किमदं स्वतन्साघनगुत पर्त 

इ्साधनपमिति । यदि स्वतन्त्रसाधनं अवयवी धर्मी नास्तीति साध्यामेतिं भतिज्ञवाक्थे पदयोत्या- 

घातः 1 यथेदं नास्ति चेति हेतोराश्रयासिद्धत्वम् च धर्मिणोऽपरसिद्लातथा स्वमते रू 
प्रादरनो स्वम् । न च वृत्तिरस्ति व्यभिचारः) समवायानभ्युपगमात् 1 अय परत्याप्त्या प- 
रस्यानिष्टाप दनपति परेण द्यचयव्यभ्पुपगत इति प्पवेनपात्तस्तस्य - प्रःत्ादयत्तादूति 1 

तेत्र यटि परण प्रपाणात्मातिपन्रल्तेनव बाप्यरमानतवाद्नुल्थान । वेपरीतानुमानस्य । न चनिनैवे तस्य 
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बाघःतदन्तरेण पक्षध्मत्वादिति । भ्रधाप्रमशिन प्रपिपन्रस्तर्दिं परमाणं विना प्रमेयस्यादधि- 
रिति वाच्य किंमनुमानःपन्परासेन । तस्यापच्तधमैतयापभरमागत्वत्् । न च परस्य वत््ासन्च 

त्याम् । तद्न्तरेणा'धाकञ्ञदां उपलम्भादित्यनेकान्त. स्वरूपासिद्धश्च वत्तः समवायस्मर सिद्धात् । 

य्चद् नकृद्शन सकत्पनावा वतत दत्येवमकंदेगरस्यवत्तितात् । नच मेदररान्दुस्मामिन्नाग्य- 
विन्युपपत्तिः बहुषु दृष्टत्वात् । तथाहि बहूनामन्यत्तमाभिधानमेकदेशचः । विरवशेषरता च स्वै- 

दन्दस्य; । तया विङेषधरतिषधस्य षाग्यनुज्ञ[विषयास्रकारान्तरेण क्तः पराभोति । अन्यया 
हिन वर्मैते इति वाच्यम् । न चैके सति वृकतर्बधा वशस्य स्तम्भेषु निदेशानाय 
वु्तिपरस्ज्रात । परमःणूना. च प्रवुत््यभवे द्मणुकादुमक्रमेण क यानुत्पन्तिः । अथायं 

तरिकल्पायंः- तत्र फ व्याप्त्या षते उताव्याप्त्वप्रेति ! तव! रूपस्छ्वा्रयत्यापरिखेनाभ्युपग- 

मः । अरसमरोनादिवद्न्यःप्यत्वं वृत्तिवनेति । तथा द्यवरसयेव्ववयतरी घेते । समवायवृत्या तु 

सूपान्तरणेति स्वमावकन्परोपि निरस्तः । ्रवावयषः गुद्यपाणो य्नोपरावयरवग्रहणात् मृद्यते 

मप्यापरमाग(वयवनाममप्रहणाचम्रहणमेव स्यात् ! एकव्रयवप्रहणे तु पास्नामातापटम्भप्युपल- 

म्भः स्यात् । नैतदवम् । भूपेवययन्द्ियसनिकषानुगरहीतेनावयवेन्द्रयस(निकर्पण मप्रहणात् 

कर्मस्था कारणगचेन्ता प्रवतत इन्यपयोक्ष्नि सिद्धवयविन्यतत्कारगमित्युच्पते । एवं 

द्ामदनःमहः'ेनि रूपादिमित्यीभचारः ! तथाहि रूपादयो न दश्षभ्देन गृह्यन्ते । तथापि 

सन्तः परस्परं भित्राञ्रेति परातमासमदस्य वि्मानसात् । गवादयोप प्रतिभासमददिव निश 

न्ते न देमदात । निदेभानाममेदधमद्मव । एवं तदपरहं तदुवु्यमवराचन्यवमपि वरद. | 

तथाहि तेषःमवयरश्रान मग्रे तस्मिन्नकयतरेनि बुष्यभावः इव्यप्मर्धोऽवयवप्रहे अवयविनि बुद्धि 

स्त्पितयविनः सत्वम् । तथाच पशेषणप्रहणात् विरेप्यबुद्धनं चासत्वम् न चा्यमेदः । 

तथात्रयवाम्रहै अव्रयवाग्रहो ऽनिद्धः। मन्दमन्दधकात्रो सति सस्यानमात्रस्पत्रयविनो प्रहणादि- 
ति। अयं चावयविवादोऽस्मदगुरमिरविस्तरयोक्त इति नेह प्रतन्यते । सिदद्र चावयतिनि भयः 

तदा{भ्रता गृणादयोपि सिद्यन्तिच । तत्र द्रव्यपु प्रतिज्ञां करति द्रन्याणि परमाधरसन्तीति अ- 

वान्यमानज्ञानविषयन्तात् । यद्यदबाभ्यमानन्चानविषयै तत्तत्रमाथप्तत यथा विज्चानम् । 

सथाऽवाध्यमानविषयाण्यमूनि । तस्मात्परमायसन्तीति । अत्र च पक्ीकृनेष्ववाप्यमानज्े[वि- 

घयतमुक्तमिति पक्षधम॑त्वम् । परमाधप्तति च ज्ञाने ्तानविषयत्वं वक्ष्याम इति सपत्चे सत्वं विं 

पक्षाश्च एरविष.णादव्यंवत्तिरिति । विपदीताधस्थापकयोः भस्यक्षागमयोरयुपलम्मादवबाधितःवे- 

धयत्वम् । असतसातिपक्षोपपत्तेश्च प्रामाण्यमिति । एवं प्रधि्यंत्तजोवाय॒वाकाग्राकाल्दिगा 

त्ममनांसि इत्यत्र दन्द्रसमासः सवेषां स्वातन््यात । अत्रच द्रव्याणीति प्रतिक्तायां दरभ्यत्वधरोर्ग 
साधनं व्यति । तथा पृथिव्यादिनदे च प्ृथ्वीर्यादिविशषेपलक्षणमिति । एतानि च सामान्यवि- 

शाषसक्ञो क्तानि सामान्यततज्ञा द्रव्यमिति विङ्ञेषसंज्ञा च प्ृथ्वीत्यादयः ताभिरक्तानि कियन्ति 

नवैवेत्यवधार्यन्ते न्यूनाधिकभतिपदकपरमाणाभावात् । तथाहि पएधिव्यादिशद्रावस्य वक्ष्यमा 

त्वान्न यूनता । अधा भेक्योपलम्धस्तदभावोऽसिद्धः । तथाहि छाया द्रभ्यम् , क्रियावन््वात् गण- 

वत््वाचेति ! चष्षुग्यापाराद् गच्छतीति ज्ञानोत्पत्तेः देशान्तरप्तिश् । तथाहि गतिमती छाया 
देश्ान्तरपािमत्वात् । यो यो देश्षान्तरमापिमान् स प्न गतिमानुपलन्धः, यथा देवदत्तः, तथा 
देश्रान्तरप्रा्तिपती छया तस्मादातिमती । युणवत्वं च “आतपः कटुको सक्षरछाया मधुरद्ीतला" 

इध्यागमास् । तदेतदसत् 1 भास।मभवक््पत्वाच्छायायाः । तथाहि यत्र यत्र वारकषद्रभ्येण तेमः 
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सतरिधिर्मषिध्यते तत्र तेघ्र छायेति व्यवहारः । वारकद्रव्यगतां च क्रिथामातपामाषि समारोप्य 
परतिपद्यते--छाया गच्छतीति । अन्यथा हि वारकद्रव्यगतं करियपक्षितच न स्यात् । यशदं 
देशान्तरपापिमच्वं तकि देशान्तरेण सैमोमः । तस्यापि प्ाप्यतवात् । तथाहि द्रम्यत्वतिद्धो योगः 

सभ्यति संयोगात् द्रवयतामेति इतरेतराश्रयं स्थात् । अथ देश्ान्तरपरातिः समवायः सोभ्य- 
सिद्धः। न द्ेकत्र समवेतः प्रत्यत्र सम्तैतीति । छया सेक सम्बद्धोपलभ्पा पुनरदेश्चान्तरे- 
धयुपभ्यते। न च क्रियावत्त्वं देशरान्तस्समवायात् सिष्यति । तस्यायुतश्िद्धेष्वेव भावादिति । करेया- 
वत्य साधनम् । यच्चेदमूगमान्मायुप् दरव्यं वा छायायास्वदपषयुपचारात् । ये हि मधुरद्रव्यस्य 
तरीतद्रव्यस्य षा गुणाः ते छायासेतेवनाद्रवन्तीति तत्काधकवैवेन तथोक्ताः । अपि च क्रिया- 

वत्वात् गुणवतत्वाच्च द्रव्यं छायेति न वाच्यम् । न च द्रव्यान्नरमस्तील्युपपन्नं, नेव 
द्रस्याणीत्यवधरणात् । अत्र केचतेत् द्रत्याणे नवैव न्यूनाधिकपरतिपादर्कप्रमाणाभावि सति व्पव- 
चदे यव्यवच्छेदकभावापन्ननवलन्षणयोगित्वादुभयामिमतघटादिनवद्रग्यादिवदिनि हेत त्रवते। तथाद्या- 

पिद्यप्रमाणामवो दर््नणव । नच लरन्नः" यथावसरं वक्ष्यमि इतिं । तथा स- 

वैतेन मुनिना परथिःप्रादित्नततात्तित्केण संज्ञान्तरानमिषानत् द्रव्यान्तरासत्चमिति । यदिद 
भावरूपं तत्त मरोपक्तंख्पातव्यम् इति प्रतिज्ञा मुनेः । 

(जा०ेगुणाख्च रूपरमगन्धस्पशसख्यापारमाण- 
पुथक्त्वसयागविभागपरत्वापरत्ववुद्धिसुस्वदुःरच्छा- 

देष प्यलाश्चति कण्टक्ताः सक्षदश्च। चराब्द समुचिता 
ञ्च गुरत्वद्रवत्वस्नदसंस्काराटष्टहाब्दाः सरैवेत्यवचः 
तुर्विाति गुणाः| | 

( मू० ) गुणाः कतिदिधा इत्यत्रोतच्तरम्र् गुणा इत्यादि । 
गुणाः सप्घदत्च रूपरसाय्राः कण्टोक्ताः रूपत्वरसस्वाद्यतरान्त्रध- 
मेण तरिभक्ताः ख्परसगन्धस्पश्षोः सख्यापरिमाणानि प्रथक्लं 
सेयोगव्िभागौ परत्रापरत्वबुद्धयः सुखदुःखे इच्छद्रपौ भय- 
र्नाश्च युणा इति सूत्रेण सप्तदज्ञानां स्वयमेव कणदित्रिभजना- ` 
दिति भावः । गुरत्वदिरविभजनान्धुन्धुक्तविमागस्य न्युनत्- 
मपङ्कवेन्नाह चक्ब्देति । भयत्नाथ गुणा इत्युक्त घरत्रस्थचश्ब्दत- 
 ुधित्चत्यथेः | तत्रानुगतस्यादष्त्वस्य मिथ्यात्तानतासनादि- 
 जन्यता्रच्छेदकतया सिद्धस्य सचचेप्यषष्पदं धमल्वाधमल्राभ्या- 
येव तिमिनरूपाभ्यां धपाधर्मताप्तपपकपतो न गुरतदेः सप्र 
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 स्व्रिरोधः । गुणखसाक्षादुन्पाप्यजायंत्र गुणानां विभागात् 
नियमे प्रमाणाभावात् अन्यथा बेगस्थितिस्थापएकमावनास्रनुग- 
तपस्कारतस्रजातेनिष्पपागकलवाद्रेगल्वाद् भिरेव गुणत्वसाक्षा- 
दुग्याप्यज।तिमििमजने गुणानां षटू वरैरतिल्वापत्तेः । इत्यव- 
मिति । कण्डाक्तेः सप्दश्चमिधकारसमुचितानां सप्तानां मि. 
लनेनेत्यथेः । 

(स०)गुणश्चतु्चितिः। नन्वेवमत्र विरोधे कथं संख्यान्वयः स- 
पदशसख्याकानामरव कथनात् । नच यद्यपि स्वस्ववाचकासाधारणः 
छब्देन रूपादयः सप्तद रोवोक्तास्तथाप्यनुक्तसमुच्चयपरण सूत्रस्थचश्ल- 
ष्दन सप्तग्राह्या इति वाच्यम् । चकारस्योक्तसमुश्च यपरत्वेनप्युपपत्ते- 
रिति चेन्न चकारस्प्रायुकसमुच्चयपरत्वाभावेऽभ्युवगमसिद्धान्तसि- 
द्धानांगुणानामग्रदणे विमागसूतस्य न्यूनतापक्तारत्याह गणास्त्विति। 

कण्टाक्ताः स्वस्ववाचक्रास्राधारणशब्देनाक्ता अनुक्तसमुच्चयपरक- 
चदाब्दः सप्तलाधारण दति भावः| ननु चशब्देनानुक्ताः कति ग्राह्या 
इत्यत आह चशाष्दे ति।तावतारेवाभ्युपगम्तिद्धान्तसिद्धत्वाद्ित्यथः 
गरुत्वादिश्ाब्दानु च्या सप्तति कथयतो भाष्यकारस्यादष्रशाब्दस्यना- 
नाथत्वेऽभिप्रायः । पव च स्तन्धपदन घोरकक्रमेककयोरिवारषटपदेन 
धमोधमरयेरुपस्थितो सप्त प्राप्यन्ते कण्ठटाक्तसमुचितयारकत्वे चेव च 
चतुर्धिश्तिभ्वतीति भावः । नन्वदषएत्वेन रुपेण धौ घमेयोरेकत्वे 
त्रयाविदातिरेव गुणाः स्युः।न च जातिपुरस्कारेणैव जातिमतां विभाग 
आवदहयकः न गणविभागस्तथा प्रमाणाभावादिति चन्न दशति 
स्थरे मगवस्या पव तन्त्रच्छाया पव श्रणत्वात् । नन्वरर्टत्व जाति- 
ने भवतीत्याचयैचसरणरक्तन्तेषां कोऽभिप्रायः; नच कात्र प्रश्नापेक्चा 
कार्यैक्याकीनां तद्यवस्थापकानामभावादिति तेरेवोक्तत्यात् प्रकृते 
च भिन्नया; सुखदुःखयोः का्यत्वाद्धिहितनिषिद्धयोः कमणो; का- 
रणत्वाददिति वाच्यम् अदष्रर्वनोपपत्तिमच्वेन कायेकारणा- 
यरोघन कारणतावच्छककतयाऽदष्टस्यावदहयवाच्यतया कार्यताङ्गार- 
णतावच्छेदकयोश्च ज।तिषाधक्तं विना जात्व पयवैसानमिति वैरे. 
वाक्तत्वाव् ! उपाधाभेरेवाश्वेरपहता गावं इतिन्यायन जातेरपाकर्णे 
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(से०)रूपरत्वम्रपि न स्यात्तत्राप्युषाघेःसमवात्ाननु तत्रोपाधिश्चक्षुमोत्र- 
भ्राह्यगुणत्वं न सम्मवत्येव परमाणुरूषादावन्याप्तः किन्तु चक्षुमोत्र- 
प्र्यजानिमद्गुणत्वम्। नच स जाति विनोपपद्यतदति चन्न, अदृष्ट - 
त्वस्याप्यतीन्द्रियाल्माविश्ोपगुणमाज्नबस्िगुणत्व साक्चाद्व्याप्यज्ाति- 
गभेत्वात् । अच्र साक्षात्पदेन भावनावारणम् मावनाया गुणत्वन्य।- 
प्यसस्कारट्ग्रान्यत्वान्माजपदेनापि सेव वायत ।.सस्कारत्वस्य गुण- 
त्वसाक्षादुव्याप्यस्यातीन्द्रयात्मविहष्रगुणे भावनायां सत्वादनी- 

न्द्रियगुणमाचरव्रत्तीति। करण गुरुत्व ऽतव्याक्ेगुणत्वसाश्चाद्ष्याप्य. 
जातेगुरुत्वस्यातीन्द्रियगुणमातरब्न्तित्वाद् गुसत्वस्य सर्वस्यातीन्द्ि- 
यत्वात्तद थमनिन्द्रयात्मगुणमाचरचुत्ताच्यादि । ननु विक्लिषपदं व्य्थमि- 
ति चन्न अतीन्द्रियविश्षगुणमान्नब््तीत्याद्रेकस्य खक्षणस्यातीन्द्रि- 
यात्मगुणमाचब्त्तीत्यदिरपरस्य लक्षणस्य कत्तेव्यत्वात्।न च नच धच. 
त्वादेनैव जातिगमलक्षणोपपत्तिः, खितत्वादिना रूपलक्षणस्याप्युष- 
पत्तेः पच्च जातिवाधकाभाव पव सुपत्वजातिसाधकः सन दुष्टः। 
न चावद्येयेयोपा्विनिवात्पा्तेमत्वं प्रत्यरश्टजनकत्वापपत्तो कि जा- 
व्येति वाच्यम् , एवं दि द्रव्यत्वमपि न स्यात्तज्रिप गुणवरवेनापा- 
धिना कार्णतावच्छरदसमवात् । नन कारणतावच्छ्ेदकं कारणयिव 
कायात् पू्वैवत्यैपक्ितमन्यथा भाविद्द्यस्य दण्डस्य घट॒क्रारणता- 
पत्तः, तथ। च प्रथमक्षणऽसतो गुणस्य कथ गुणादिकारणतावच्छे- 
दकत्वमिति चेन्न गुणयोग्यताया अवच्छेदकत्वात्। ननु साद्रभ्य- 
त्वमेवति चेन्न गुणाव्यन्तामाघानधिकरणस्य ताद्वरोघमच्वस्य चावि- 

वक्लितत्वाव् । ननू ाधिः क्लृप्तः न जातिवाधकः किन्तु व्याक्तमेदादि- 
षट्कमयेति चेन्न अदष्टव्वेऽपि युक्तितुल्य तायाः स्पष्टत्वात् । तस्मादड ̀  
षत्वं जातिरिति चेन्न, अस्तु तावदिदमापातमनोर्मं तथापि विभागों 

घर्मत्वादिनैव स्वतन्जरच्छावतो नियोगपर्यनुयोगयोरयोग्यत्वादेति 
दिक् । व्यक्तिमदादिकं जानिवाधकमित तूपखक्षणम् योग्यव्यक्तिम- 
स्वेऽयोग्यत्वस्यापि जातिबाधकत्वातु अव्याप्यदत्तित्वस्यापि तथात्वा 
त) न चाय सिद्धान्तः प्रमात्व कथ जातिरित्याद्ाङ्घाप्रमायम्या- 

प्यवरु्तित्वान्पनसा ज्ञानपरिच्छेदरे४पि प्रामाण्यापरिच्छेदादित्युत्तरं 
प्रापयद्धिः पूवपण्डतिरनयोौषयोः स्फुटं स्वीक)।रात्। दुरूहतया स- 
वेक्षाधार्णप्रसिद्धेरमावात् । मयापि मङ्गलस्वरूपनिरूपणावसरे- 

७ 
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(से०)ऽनयेोदषयोः परिष्कतत्वात्। का्यमा्रडत्तिघरममेस्य कयेत्ताव- 
च्छेद कत्वाभावश्च जातित्ववाघकः कायमात्नत्ुत्तिजातेः काये ताचच्छे- 
दकत्वनियम। ततस्य कायतावच्छदकन्वेभनुगतकारणामावाद्वा मवत्व- 
न्यथा वाघ।दरश्चनस्य तु अनुगतजातित्वामावनियम पव. पवं धमस्या- 
खण्डत्वमपि जानित्वावाधक्रम् | पन च दोषौ पृथगेव बाधको 
यचार्यपरिगाणतदोषानपक्षत्वनेव जातित्वामावसा घ्रकत्वात् ) 

(-गो०रेतवा गुणपु पतिन्ञाद्रर(त। गुण) परमाथसन्तं पव क्ताटेव साधनात् तथा मुणन्यवहरे 

गुणत्वय्ेग सधन वश्यत्ति। स्पादनद् चतदरपलनणामत् । तैतु सूपरममनवस्पश्चतस्यापरि- 

माखप्रथक्ममेगविनागपरन्वप्ररत्ववु राष्वदु लर्प्रापपरपला कणर सूत्रकोरर्णातवच- 

नव्ुत्यामिषहिता । ताश्च वेव्यम । समामश्रत्र द्र । -यूना्क-यवन्फेदाथ सामध्य्रलन्धाः 
पुनरुन्य-त पर्यय भपतदूत्रात । चरञान्दुसमाचताश गुसनवद्रपतम्नहमस््क(रन्दृधदान्दुोश्चाति । 

यदृश्डन्देन भमावमयारमयनात सत मवनतो(न। अथ सस्करस्य चात वादानिच्य स्यात । 

न सस्कारजा-ययसोउन्वान् । न चवमदय सोमा-पमम्तोति । न सन्प्रषमापि कामक्रोधा 

दना मम्भवादुपमस्यन कामान वान्यम् । ग्रैव -तर्ववस्य वल्यमागत्वात । दप्यषमुक्तभ- 
कारेण । चतुवरानगृणा दात न्युना(विक्-यवनद्द्। गु । ततानिपष्ुकपमाणाभाव सति पर. 
स्परं व्यवन्दय-यवरद्टुकमावापननतुर्बेातस्चणये 7 वादमयाममनवदटादनतु्श्ातिद्र-यव- 

दिति । अथ निर्युणत्यार गुलानेा स्ल्यप्रगोनुपपन्न । न॒ उपचारणयुमगमात् । तथा 

हि मुख्ये बाधक्रप्रमाणमद्रत मनयुपचर कनयत । स न ननेत्तावन्न इत्यसाधारणधरम॑योमो 
निमित्तम । यत्र हि सर्पापनन्ता तव सथरणवरम॑प मोपीति । नन्स्मरणग्दुप्याराप प्रवर्त 

त ठति । व्यापकनानिमित्तमवक्ेाजनक.द वामकः वरममुवाय तस्य न्यपिकत्वात्ः । तथाहि 

सख्यावश्चा्ज्ञनान्यशानुधपत्या वदोपमावजञजष्यमावस्य दय उव गुणादौ चाविरापोपलन्पेरप- 

चार कथम् । मयुक्तं समवर्तं वा विकञेषरणमेति नियमानभयुपगमाचचच । नतेदेवम् । गुणकम- 
सामान्थाना समवतानामेव विकरप्रणव्वापरन्ये । नन गुणपु निगुणतया संख्याममवायः स 

म्भवति । असमवरेनाना च गाणक्मसामा-याना व्रदरापणत्य 1मथ्याज्ञान।दभाव तिशष्टज्ञान- 

स्यभयत्रातिद्रोषाादति व्याम । तस्मादुपचारत एव गुणादिष्वकाद् -यवहारे व्याख्यय । 

( भा०) उत्क्षपणापक्षपणाकरुखनप्रसारणगमनानि 
पश्चिव कर्माणि । गमनग्रहणाद् धम्रणरेचनस्पन्द्नोरध्व- 
ज्वलनतियेक्पतननमनान्नमनादयो गमनविनेषा न 
जात्यरतराणि ॥ 

( मू० ) कमोणि कतिविधानीर्यत्रोत्तरयति उत््षपणेया- 
दिना । ननु भ्रमणादेरपि कमोन्तरस्य सश्वात् पञ्चैवेति ति. 
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तरू °)भागो व्याहृत स्यतत आह गमनग्रहणादिति । न जोत्य- 
स्तराणिन तु गंमनाष्रत्तिनातिमन्तीप्यथेः | 

(से°)पव च गुणादिक्रारणतया प्रथमं दञ्यनिरूपणं तदनु क्ममाज्जजनक- 
तया गुणस्येदानीं सामान्याश्रयतया सामान्यात्पूतरे कमाविमागमार । 
ननु विभागो न्यूनो भ्रमणादीनामग्रहणादित्यत आह गमनग्रह- 
णादिति । गमनद्ब्दधनैव त परिगृहीता इत्यथः । नन्वेवं गमन- 
भिन्नषु तपु ममनशषब्दस्य रक्षणा स्यादित्यत आह गमनविश्ेषा 
पयति । तथाच गमनपदश्शीक्तरव तेप्विति भावः पतं चद्धेघाऽ्ज 
योजना-ममनग्रदणाद् भ्रमणदयो गरृद्यन्त इति न भाष्यगतन्युनते- 
व्येका । श्रमणादयो गमनविश्ापा पचति खक्षणेत्यपरा । न चेवं 
्रमणादिपदानामावृच्यापरत्तिः अन्यथानुपपरया तत्र दोषाभावात् 
अन्यथा तु माष्यमपाख्यानमेव तिप्रतीत्यत्र द्विमाष्यत।त्पयेविदस्सह- 
दया एव साक्षिण दति दिक् ॥ 

(मो "0तथा कर्मणे प्रतितं करोति। गमनग्रहणादु भ्रपणरचनस्पन्दनोःवैज्वलनतिर्थकूपत- 
मनमनोकमनादयो गमनीपद्रापा ( एव ) न जास्पन्तर णीति] 

कमौनि परमाय॑सन्ति पूर्वेकतिदव साधनात् । कमाणीति व्यवहरे कृमन्वपरोमे सध- 

नामिति वशयति । उत्त्ेपणादिमद् च तन्सामन्यामति । तथाल्षपणापक्षपणाकृञ्चनपसतारण 
गमनानीति द्रन्द्रसमासः ! न्यूना(घकतयवच्छेदाध च पर्व कमगील्यव्रवास्मम् । अच तु पञ्च- 

लक्षणयोनित्यं सविगरोषणं प्र्वव्माधनम् 1 अश्र भ्रमणादीनामुपलम्नात् अवेधारगनुपप- 
त्तिः न गमन एवान्तमावाादुत्याह- गमनप्रहणात् म्रमणरेचनस्पन्दनापवज्वलनतस्वरममन्नमनीं 

खमन्दयथाो गमनविरपाः ममननम < न जादन्तपाणं । अन्वधतु ममनिरिा एव 

म भवान्त भ्रमणाद्प्रः। किन्तर्हि 2) जात्यन्तर णाति मन्यन्त । एतच्चसद्र्यद्पानामात क्षयाम 

कमपरीक्षायाम् । 

. (भा०) सामान्धं द्विविधं परमपरश्च | तचानुच्र- 

न्तिवरत्यथकारणम्। तन्न परं सत्ता सहाव्षयत्वात् । 
सा चानुधृत्तरेव हेतुत्वात् सामान्वभेव । द्रस्यत्वयायप- 

रमल्पविषयत्वात् । तच उपाद्रत्तरपि हेतुत्वात् साम 
न्यं साद्वङेषाख्यामपि लमत । 

८ सू ° ) प्ामान्यं कतिविधमित्यत्रोत्तरयति सामान्यमिति । 



५२  सरसीकप्रशस्तवादमाष्ये 

(घु०द्रिध्यं दशयति परमपरमिति। ननु व्यक्तिभिन्नस्य सापान्य- 
 स्याछीकलात्तद्विभागोऽनुपपन्न इत्यत आह तच्चेति। अनुषटत्तिप्रस्य- 
य)ऽनुगतबुद्धिस्तत्क।रणं दाक्तियेत्र तादृशम् , तथाच व्यक्तिभिनो; 
नाधरिकानुगतदुददवसम्भवात्तननिवाहफमवशयं सामान्यसुपेयम् । 

नलु लक्षणतः सापान्यरूपणावगतस्येव विशेषतो बिभा- 
गौ चित्यात् प्रथमतः सामान्यस्य विभागोऽनुचित इत्यत आहं 
तच्चेति । नानाधमेण्येक्रपकारकपमापरकारीभूतो यो ध्मः स 
सापान्यमित्यथं; । प्रकारकत्वश्च सपवरायेन प्राह्मपतोऽभाव- 
त्वादेरखण्डत्वेञपि न तत्रातिन्याप्धिः । अभवसादिकमपि सा- 
मान्यमेव जातित्वं पुनस्तस्य नास्त समवेतसामान्यस्थेव तथा. 
त्वादिसपि कश्चित् । 

तज प्रापरसामान्ययोमध्ये । परेति | पहान सकरसापा- 
स्याश्रयो वरिपय आश्रयो यस्य तात् इत्यथ; । नतु द्रव्यता 
प्रिव सत्तापि पसामान्यपिक्षेषासपतया कथ न व्यवहियत इत्यत 
आह सा चति। सा सत्ता अतुष्टत्तेरनुगनबुद्धरेव हेतुत्वात् सा 
मान्यमव सामान्यपदाभिटप्यमानपेव न तु सामान्यात्रेशेषप- 
द्ाभिरप्यमाना अनाश्रयसामान्यवद् (2) ग्यारदात्तधाजनकसामा- 
स्यविरेषत्वादिति सम्प्रदायः । 

वस्तुतो घटः सान्नित्यादिमतीतेवेषेमानत्वादिरूपसन्ावगा- 
हिस्वेनेवोपपत्तेः सत्तासामान्ये पमाणाभाव इत्यत आह सावे 
ति। अनुदृत्तरिति । भावी मृतो वतेमानश्च सवे एव घटः सनन 
त्वसन् इस्याकारकानुगतपर्ततिहेतुत्वान्नियामकलात् सामान्यमेव 
न तु वततेमानस्वरूपा भाविन्यतीते वा वततमानतवाब्राधेन तादृश- 
मतेश्चमत्वापातादिति नव्याः । द्रव्यत्ादीति । सामान्यमिस्य- 
जुषज्यते \ अस्पेति । अस्यो विषय आश्रयो यस्य तक्वा सामा- 



द्रव्यग्रन्थे उदशाप्रकरणम्। ५३ 

(घ ०.न्यवान्निठामावप्रतियीगिसापान्यवस्वादिति यावत् । ननुद्र- 
व्यत्वं जातिविशेष इत्यादिः कथं व्यवहारः सामान्पलव्रिरेषतव- ` 
योर्मिथो प्रिरोषारत्यत आह तचेति । तत् द्रग्यसवादि तद्व्या- 
टत्तः आनाश्रयसामान्यवद्ष्यात्रत्तःवमते त(जनकतवाव् पशे 
षारख्यां वरिशेषसन्नां खमते न तु निर्यदरव्यररपन्व्रिशेपलाप्रित्यथः॥ 

( से० ) इदानीं सामान्यादिषु जिपु प्रत्यक्षसिद्धनया प्रथमं सा 
मान्यधिभागमाह सामान्यमिति । अत्र विमागस्सामान्यत्वन रूपण । 
तश्च नित्यत्व सत्यनकसमकचनत्वम् । नित्यत्वं जखपरमाणुरूपादाच. 
पाल्यनकेति । अनेकलमवेतत्वं सयोगादाच पीति नत्यत्वे स्तीति । 
नित्यत्वे सत्यनेकवुत्तित्वं घट त्वात्यन्ताभवेऽयीति खमवेतत्वामति 
भावः। ननु सामान्य करि प्रमाणमित्यत आह तच्चानुद्त्ताति। नहि 
भिन्नासु व्यक्तेष्वकाकारा मतिरनुगतघममपुरस्हत्य, देवद सयक्ञ- 
दत्तादिषु हि भिन्नेषु पाचक्त्वाद्यपुरस्कार देवदत्तो यज्ञद त्त श्त्यनेका- 
कारमतरेव द् दानात्, तत्पुरस्कार तु पाचकः पाचक हत्यायेकाका- 
रमतिः स्यात्, एवं घटाद् वप्यनुगततचाधाशथमञुगनधमेत्वेन जातिस्वी- 
कार इति भावः । ननु टवणघोटक्योः सेनधवराब्द वाच्यत्वेनेव घरा- 
दिशब्द्वाच्यत्वेनेवानुगतमतिरस्तु कि जात्यत्ति चन्न वाच्यतावच्छे- 
दकत्वेन जातेराव्रद्यकस्वात् अगदी तशब्दशक्तीनामपि घरादिष्वे- 
काकारटचिदशनाश्च । न च कम्नुग्रीवावयवत्वनापाधथिनेवाचुगतम- 
तिरस्त्विति वाच्यम् घद्धारम्भकस्योगविद्षरूपायाः कम्बुभ्रीकाया 
अननुगमात् तस्य वि्िष्यज।तेरन्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नञ घर 
भिरन्राभिन्नत्वादिकमेवानुगतमस्त्विति चन्न घरभिन्नत्यत्र घरत्वस्या- 

ञसरणीयत्वात ज्ञाते दि घटत्वे घटभिन्नत्वज्ञानेऽन्यस्मिश्च क्ञाति त- 
द्वि्नत्वटक्षणघरत्वक्षानमित्यन्योन्थाश्रयात्। न हि तद्न्यक्तिभिन्नमि- 
भ्त घरत्वमननुगमात्। नापि व्यक्तिमात्रमिन्नभिन्नत्वम् असम्भवात् 

सकलन्यक्तिभद स्याभ्रसिद्धेः । नापि कुनधिद् व्यावतेक कस्यीचदनु- 
गमकं धर्मान्तरमसिति यद्वशात् तद्धिन्नन्वं घरत्वं स्यादिति। तत्न पर प 
रमिति व्यवहर्तव्यम् अन्ग्रथा साध्याविशेषापत्तेः । सत्ता सत्तादि म- 
न्यथा पृथिवौतवा्यपेश्छया द्रव्यत्वादीनां परत्वानापत्तिति कश्चित् । 



५ सर्टीक्रप्रहास्तपादमाष्ये 

(सण) तश्च सा चव्यग्रिमन्रन्थविरोध्रात्) उदराहरणपरतयाऽसौ ग्रन्थो. 
ऽवतारणीय इत्यचायः। महावेपयत्वात् द्रऽयत्वादिभ्योऽधिक्रदेश्चा्. 
त्तित्वात् । पवश पदयदपेक्षयाऽथिकदरावुति तत्तदपेक्षया परमिति 
व्यवहतैव्यमिति भावः । ननु स्वरूप्रसत्त्रेनेव सत् सदिति 
व्यवहारोऽस्तु कि सत्तयेति चेन्न स्वरूपसस्वस्य तत्र तत्स्वरूपत्व- 
नानचुगमात् । नलु भावत्वमेचास्तु सत्ता सत्ताथकधातारेव शष्यनि- 
ष्पत्तस्ताद्विरहादेव चाभमावोऽमाव इव्य्रुच्यते अन्यथा सत्ताजाति पुर. 
सृत्य भावङाब्दप्रयाग द्भ्याकनां चयाणामव मावते सामान्यादी- 
नामभावत्वापत्तिरिति चन्न अभावाविङाष्यधीविशष्यकत्वारेभावत्व- 
स्य ससस्तात्मकत्व घटः सन्नित्यादिचाश्चुषवोधेऽमानापरसः । प्रामा- 
णिकत्वमेव स्वामिति चन्न अमार्व्रापि सततरापत्तः । प्रमाणप्रचृत्तेः 
पूवे घराद्वसखस्वापत्तरिनि कचित् । तन्न दृश्वरपमामादाय सवदा 
सयथा सवत्र प्रमाविपयत्वस्य सत्यात् । भावत्वं सत्ताजात्िरेव 
सामान्यादौनाममभावत्वानापात्तस्तत्रापि कनचत्खम्बन्वन सत्ता 
सत्वात् । नन्वभवेप्यक्राथन्रन्तित्वेन सत्तास्तीत्यभावोऽपि भावः 
स्यादिति चन्न व्यवहारानुरुद्धस्य सम्चन्यस्य नियामकत्वात् । 
अभावे च प्रामाणिकानां माचत्त्रात्यवहारात् । पवञ्च द्रभ्यादिषु 
समवायस्सामान्यादिष्वेकाथसमवायर्सतच्ताया भावत्वप्रयोजक्रः, न 
च समवाय स बाधितः सत्तासमवाये साति समवायस्य स्वरूपस- 
म्बन्धात्मकसमवायसस्वात् । पवं घातुपाटाऽप्यनुगरहाता{मवति अ 
न्यथा बाधं विना तस्याप्रामाण्यस्वीकारेऽतिप्रसङ्गापर्तिरित्यपि चर- 
तु । नच सखम्बन्धमदेऽपि सुरभि कमटं सुरभिः समीरण इवयकाका- 
राअप्युक्तय दति वाच्यम् तत् साति (१) । नन्वनुच्त्तेरेव हेतुत्वात् 

दूव्यवकारेण व्या व्रृत्तिह तुत्वं व्यावतते सामान्यमवेस्येतन्तु चिश्ञिषणम्, 
तश्चाव्य!त्ति धादे तुत्वमेव पवञ्च । व्याद्त्तिवुद्धेरदतुरिते वाच्यम् 
तथा च साध्याविशेष इति चश्च । अघ्ापि व्यवहारस्य साध्यत्वात् । 
ननु सामान्यादिभ्यो द्रव्यादीन् सत्ता कुतो न व्यावतेयति । व्यक्तेमा. 
ध्रभ्यद्बयायास्तत्रापि प्रतीतेरिति चन्न उपपात्तिकव्यतिरेकनिश्चयस- 
रवादरिति चन्न सामान्यवत्परातियो गिकस्वादरत्तिवबुद्धिजनकत्वस्प्र विरो. 
षत्वस्य सत्तायामभावात् । अपरमपरमिति व्यवहतेष्यम् अन्यथा 
साध्याविशेषात् । अपेति । यद्यदपेक्षया न्यूनश्त्ति तत्तदपेक्षया 



द्रह्यरग्रन्थे तमःखण्डनम् । ५९. 

(स०)ऽपरमित्यथः । दव्यत्वदिसामान्यवचस्प्रतियोगिकम्याद्त्तिधी- 
ह तुर्वाह्वशप्रापीच्याह तच्चति | 

(व्परा०) एवे सामान्ये पामन केसानि । सामान्यं परमाद्रसादेतिं । पूव्साधनम् । सामान्यत्य 

[नि 

अनुवृ त्तिधव्ययकारणामातिं कमण मनां दृश्यत । तथाहि --यदनुगतक्तेनं दयगुणकमौनिमि- 

तं तदयोन्तरसम्बन्धात् मवतीति वक्ष्यामम्तवपरीश्नायाम् । तदनद्नाधारणव्वात्सामन्यस्येतर- 

स्मात् मेदुकमपि भवनि । तथाहि द्रस्यमणक्रमानिपिनमवाप्वमानं चानुगते ज्ञानं न सामान्यं 

पिना भवतीनि अमाधारणमव । तत्र परापरमेदे निरूपयता. ~ सन्ता परं मामान्यमिति । कुतः ? 
मर्ह (वदमत्तात् | नारं दस्यव द्रःयत्वे गुणवत मुग्र कृमस्वरव कमन्य मत्तापा द्रतपा[र4- 

धप्यापकत्वन् महःवपयन्तात् पर्वया । पो हि वद्रपय व्याप्र(त म तेदपक्षया परः वध्राल्पवि- 

पयपादवावक्षया महाकपिम् इन । माच सननुतरनरेव करणामति सामान्यमेव ) गद्मव्यसामान्या- 

द्भ्य व्याव्रतते । तथापि सामान्यं वम्त्वनुतृ्तसेःनस्येव कारणामाति सामान्यमेव । तश्रा दव्यत्वा 

परामाते । द्वयम दवस्प्रसयादेप्रहणःव् गृणत्वकमलपा्वोतवाद्श्रहणम् । तच्च प्रतापं- 

क्षया अस्मवपयत्वादपरा मत | तद्धि सामान्यलक्यप्रागतन सामान्यं सदृपरचारतान््रे ति 

्षार्यामाधं समते । न चाचारो निभि चिना विन इत्याहः स्यरावत्तरप हतुन्वादोतै | न 
केवलमनुवनरेव | फि तहिं व्यव्रनज्तनस्यापे हेतुम्वात । विष हि व्यतनज्ञानजनकतवं दृष्ट- 

म् । तचहायस्ति इन्युपचारः प्रवतत । मुख्पास्तु रोवस्त- स्स वन् एव । 

(भा०) नित्यद्रन्यन्रत्तयोऽन्त्या विदोषाः तच 
ख ल्वत्यन्तव्याच्रत्तिवुडिह्तुत्वादविशषा एव । 

( मू ) विशेपतरं यदि व्यावेतक्त्वपात्रं तदा सापान्या- 
दावरतिपसक्तिरतो विङषल्मभिदधान एव बहुवचनेन तदाश्र 
यस्पानेकाधत्वं दशेयति नित्येति । नित्यं सर्वदा दरग्यदट्तयो 
दरव्यषमवरेता इत्यथस्तेन द्रव्यकर्मणाघंटत्रगुणत्वादेश व्युदासः । 
तावन्मात्रं नित्यगुणद्रन्यलखाद्तिपरसक्तपत उक्तमन्त्या इति। अ- 
न्तो बिरतिर्निष्यद्रव्यद्त्तिज(तिगुणयो विच्छेद इति यावत् त 
सरवन्तु इत्यथस्तन सवदा द्रव्यसपववलर सतत नयद्रग्यहरात्तजा- 

तिगुणाम्यां भिन्नत्वमेव भकृते विशेष्यमिति फलिताः । यद्रा 
अन्तेऽन्ते काटे पहप्रलये वतमाना अन्त्याः तेन कर्मन्यक्तीनां 
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(ब्र °ोव्युदामः । तन्मात्र च पटल््रपरत्वादा प्वेसे च गतपत उक्त 
निस्यद्रव्यद्रत्तय इति । नियद्रग्यपात्रसमवेता इति तदथः ।नचव 
नियगुणेषु खत्वराेजातो चातिपरसक्तिः कमाटत्तिसामान्यश्चन्य- 
स्वे सति निस्यद्रयसमवेतान्यस्वेनापि वि्ञषणीयलादिति भा- 
घः! नलु द्रव्यल्रादिसापान्यानःमिवान्त्यविक्ञेषाणापपि न कतः 
सामान्यविरशेषत्वमत आह ते च खर्वति । अध्यन्तन्याद्रत्तिबु- 
द्धिहतुल्वाव् अनुररात्तवुद्य ननकते सति व्यात्तिषुद्ध्ननकता- 
त् । प्रिशेषा एत त्रिेपपदाभिदप्या एव नतु सापान्यपदामि- 
प्या अपीत्ययेः | 

(स०) सामान्यार्तात्समवाःयिनो निरूप्य समवायितयः समः 
वयात्पूवे विष निरूप्रयति नित्येति । अत्र विलाषा इति बहुव- 
सनेन विना या्रकमसद्ूःचिनेनानन्त्यं विचरक्चितम् । अन्त्या इतव्यतन 
चरमविशेषत्वम् वदेतकमारव्याक्तिकतया ऽनुगमकत्व वारयता सा. 
मान्यत्वं प्राताष्द्धम् ' पवञ्च कहन्तासामान्यमरव द्व्यत्वसामान्यं वि- 
शेषश्च वि्तेषा पवेल्युक्तं भवाति । ननु चिरशोष प्रमाणाभावः, नच 
केकघरादिग्यावतकतया तत्सिद्धिराश्रयादिभिरतषां व्याचत्तत्वाद्न 
आह॒ नित्यद्रव्यव्रत्तय ईति । नानित्यद्रव्याव्यावर्तकत्वेन विशष्र उ- 
स्यते येनाश्चयादिमिरन्यथासिद्धिः स्यात् किन्तु नित्यद्रव्यव्यावतं- 
कतया निव्यद्रव्यस्याश्रयास्ति। नच जातिरेकैकमावव्यावतिका$ 
नेकन्रत्तित्वात्त् । न च प्र्यकवरृत्तयो रूपादयस्तथकपरमाणुरूपस्य- 

 परपरमाणुरूपादन्याब्रु्तत्वे अपरपरमाणोः स्वाश्चवाञ्यावतेकत्वा- 
त् व्याब्ु्तिवोधश्च न स्वाश्रयेणान्योन्याश्चरयात्याब्त्तत्ताव । परमा 
णो रूपत्याचृत्तधीस्तस्माच्च ग्याद्त्तात्परमाणुव्यादरत्तिरिति। नच 
धमोन्तरव्याचरत्तन रूपेण परमाणुव्याब्र्तिरनवस्थानात् । नापि इया. 
दयः स्वतोष्याच्रत्तास्तेषां तथा ठयावृत्तत्वे घर्मिश्राहकस्यान्यस्य वा 
श्रमाणस्यास्याभावात् । तस्माडमिग्राहकात् प्रमाणात् स्वतो, व्यावृत्त; 
स्वेन सिद्धा विहहाषा दव नित्यद्रव्यव्यावतैकाः वत्र तेऽ्यादृक्छाः कथं. 
 क्यावतेक। इति . वक्तुं न राक्यतेऽसिदिददायामाभयासिद्ास्त- 
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दिष्श्षायां स्वतो भ्यावरत्तत्वेनेव सिद्धत्वात्परमाणुगुणादिषु च षिदे- 
षस्वीकारो विशष्यावृत्तेस्तेरेव तेषां धयरावरात्तिसमवादिति भावः। 

चिरोषलक्षणन्तु-ज।तिविशेषत्वे सत्येकमात्रसमवेतत्वम् । अन्न 
रूपादिषारणाय सत्यन्तम् । लामान्यवारणाय माति । रूपध्वसादि- 
वारणाय नैकमाजनब्रत्तित्वोक्तिः । अन्त्या इत्यनेन सूचितं केवल- 
विशेषत्वं दशयति ते चति । विशेषे द्यन्याविसे षाव्यापकाविशेषत्वम् 
तश्चिकमात्रचुन्तित्वे उपपद्यत उमयचत्तिविशषस्थेक मात्रवृत्तिवेशषा- 
ठ्यापकत्वात् [ न चेकमान्नच्त्तेरनुगमत्वं सम्भवतीति भावः। 

अत्यन्तभ्याच्रृत्तिवुद्धिदतुच्वं व्यादृत्तिबुद्धरेव देतुत्वम्। किरणाव- 
लां फकिकेषा तथा व्याख्याता । सन्दर्भविरोध मचार्य्चेटीश्चर- 
णम् । आचाय हह काचित् प्रमेयान्तरसश्चाराय सन्दभेविरुदमप्य- 
मिद ध्रतति । भाष्यसन्दमं हि सत्तासामान्यमतटरव्यत्वादिसामान्य 
विद्राषश्चति पूर्वमुक्तमेवश्च।ग्रेभपि विशेषावशेषा एवत्यथां युक्तः । कि- 
रणावल्यान्तु-ननु नित्यद्रग्यव्याचत्तिन्रुख्यथं विरोषा स्वीक्रियन्त । सा 
च सामान्यादभिसरेव भविष्यतीति कि पद।थोन्तभूता एव न(?)सामा- 
न्याधन्तभूनास्तैः प्रत्येक व्यावृत्तेरशक्यत्वादित्युक्तम्। न चेतत्स- 
न्दभमयचसरतीति प्रव्यक्तमेव ॥ 

( व्या० ) एच विक्ञोषषु प्रतिज्ञां करोति । विदाघाः परमाथेसन्त 
इति पृदैवत्साधनम् | नित्यद्रभ्यचृत्तय इत्ति । तथा बुध्याद्योपि नि- 
व्यद्व्येष्वेव वसन्त दति विपक्षकदे शचृत्तिव्यवच्छदाथे नित्यद्रव्येषु 
चृत्तिरेवेत्यवधारणम् । न चते बुध्याद्य इति । नित्यद्रन्यष्वव बरत्तिरेव 
पषामिति साधारणं वाकयमेतत् । द्रव्यशुणकमाणि तु नित्यद्वव्येष्व- 

निलद्रग्यषु च वतन्त इति सामान्यं चद्रव्येपरस्युपपन्नमवध्रारणम् । 

नित्य दव्येष्तेवत्यन्ययोगव्य वच्छेदेन नित्यद्रव्येषु वतमानत्वाद्विशोषाः 
परस्माद्धिचन्त इति । अन्य तु पदाथापेक्षया लक्षणे विवक्षित 

मिति नित्यद्रभ्येष्वेव वर्तमानत्वं ेतुरिति ब्रुवते । तच्चायुक्छम्, विप, 

क्के द सेरगमकत्वात् । न च पद् थपिश्चयाप्ययोगव्यवच्छेयं 
विना विपश्चिकदेशात् बुध्यादेरश्य व्याङ्ृत्तिरिति । नित्य द्रव्यड्त्तय 
हत्यन्त्यपदस्य विवरणमेतत् । तथा च वक्ष्यति । निव्यद्धव्याण्युत्पचि- 
विनाश्रयोरन्ते व्यवस्थितत्वात् अन्तशब्दवाच्यानि तेषु भवास्त. 
हूतयोऽन्त्या इति भ्याल्यायन्त । ते चं विश्षोषाः; विद्नोषयन्ति न्यावतै- 

८ 
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यन्ति स्वाधरयमाश्रयान्तरादिति । परीक्षा्धमाह ते चात्यन्तं सरकंडा 
व्याद्रृ्तिवुद्धेरेव देतुत्वाद्विञ्चेषा पव न सामान्यम्पीति । तथाहि- 
समानज्ातिगुणक्रियाधाराः परमाणवो विङ्ेषसम्बन्धिनो व्यावु- 
वुद्धि विषयत्वात् । योयो व्यच्रत्तक्ञनविधयः स्स विशेषत 
म्बद्धो यथा स्थाण्वादि । तथाच व्यावुत्तज्ञानविषधाः परमाणवः 
तस्माद्धिश्चेषयोगिन इति । व्याब्र्तज्ञानाषेषयत्वं च घरादिषूप- 
छन्धमिति निव्वेष्वपि साध्यते दन्यत्वेनेव हेतुना । न च गुणादीनाः 
मन्यतरस्थैव परमाणुषु व्याब्त्तज्ञानकारणत्वम् । समानजातिगुण- 
क्रियाघारत्वन विशेषितत्वात् । न च॑ दष्ठान्ते गुणादिविश्चेषोपलन्घेः 
रिति रण्ान्तदाटणन्तिकयोर्वैषम्यापादनेन विलक्षणविद्रोषालिद्धि- 
रिति वाच्यम् । सवाजुमानेषु समानत्वादेति । व्याच्रत्तक्चानजन- 
कत्वेन नित्येषु विद्षाणां सद्भाव इति स्थितम् । विस्तरेण तु 
विश्नेषपरीक्षायां परीक्षिष्यन्त इत्यलम् | 

( $ 

( भा०) अयुत्तासदडानापाधापोधारभूताना यः 
सम्बन्ध हदप्रत्पयरेतुः स समवायः ॥ 

( सू० ) समवायस्येकत्वाटििभागासंभवेन तस्य सक्षणपेवाह 
७, (५५, ५ (= ५ क ५, [१९ 

अयुतेति। अयुतसिद्धानपप्रथगभूतानां सवेदा प्रिथःसमवेतानापिति 
यावद् । तारश्षनापाधायपिारमूताना यः सम्बन्धः स सपवाय- 

स्तनात्पमलात्पनानस॒द्ररयद्रर्यस्वयानसयुणयुणत्व पावा सम्बन्ध 

रति फाटतमर् । बहुग्चनस्य नानानहक्ततात्पयक्ल्ाव् । तन्पा- 

त्रश्च कालिकपरम्परादि सम्बन्धेऽतिप्रस॒क्तपत उक्तमिहेति । द् 
रय ् रव्याेसाकारप्रसये हेतुः सम्बन्धमयोदया भासमान इत्यथैः 
न तु ताहशमत्यये विषयिधया हेतुरित्यर्थो ्राह्मः कणादनये 
सपरतायस्यातान्द्रयत्वन तदसम्भक्रात् । 

( स) ददानीं क्रमप्राप्तं समवायमाह अयुतेति । अश्रायुतास्ि 
दयोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिददिश्चोभयोरसम्बद्धयोरा्िधमा- 
नता ) सयोगस्थरे च सयोगोात्पत्तेः पृवसुभावसभ्बद्धावपि तिष्ठतः 

 समवायस्थले तु नित्यसरम्बल्धिनो नित्यं सम्बद्धाविव। घरङ्पादि- 
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स्थरे यद्यपि रूपाभ्युत्पात्तिदल्लायां घटोऽसम्बदस्तिष्ठति धघरनाश्ये 
क्षणमात्र सूपसम्बद्धा न तिष्ठति जाव्या तु घरादिरत्पत्तिक्षण -प्व ` 
सबद्धा मवताति समवायसम्बन्धिनोद्धयोरसम्बद्धयोः क्षणमात्रमपि 
नावस्थतिः, तथापि कारणाकारणक्योगात् घटाक्राश्चादिसयोगो 
जायते तत्रापि घटस्यापि सयोगक्रारणत्वात् घरात्पस्यनन्तरमेव 
तज्ञन्म तथाच घरोत्पात्तक्षणे घराकाशावस्म्बद्धावेव तिप्रतः,पवञ् 
प्रकृतलक्षणं संयोगे नातिप्रसक्तिमेव गच्छति। यत्रतु घरत्वात्यन्ताभा- 

 धछप्रागभावादीना स्वरूपसम्बन्ध तषां सवेदा सम्बद्धत्वाश्नित्यसम्बन्ध 
दति कर्णऽपि तत्र जातिघमद्धयातपकस्य स्वरूपसम्बन्धस्य नि. 
त्यत्वात्तद्वारणाय नित्यप्रा्िः समवाय इति वदति, तत्रापि प्राप्रसं- 
योगसमवायान्यतरङूपतया तदाश्चयस्वरूपसम्बन्धातिरिक्तसम्ब- 
न्धसम्बद्धाभेन्नभावत्व विवक्षितम् । स्वरूपसम्बन्धश्च ध्िद्यात्म- 
कसम्बन्धो न तु सयोगसमवायो चिना विशिष्प्र्तपतिजननयोग्यस्वं 
येनात्माश्रयः स्यादिति भावः। आधायोघधारमूतानामित्यनेन धमेध- 
भिणेरेव समवायो न तु सथोगन्यायेन घर्मधर्मिभावानापन्नयेोरपि क. 
चिदिति समवायस्वरूप दितम् । दृह तिप्रत्य यहे तुरित्यनन इह गवि 
गोत्वमित्यादयः प्रत्ययाः कायतया समवाये प्रमाणतयोपन्यस्ताः। 

नजु समवायं विनापि श्ुक्ताविहद रजतमिति प्रत्ययो रश्यते।नच 
प्रमारूपेहेतिग्रत्यये सम्रबायो हेतुः, इह कुण्ड वद् रमित्यत्र तद्भावात्। 
नच यत्न सथोागान सम्भवति तन्न समवायो हेतुः, भूते घटाभाव 
त्यत्र तद्भावात् । न चेहेतिप्रत्यये सम्बन्धो हेतुः स च द्रव्य- 
स्थरे सयोगो ऽभावस्थले स्वरूपसम्बन्ध गुणादिस्थरे समवाय इ- 
ति वाश्यम् अच्रापि स्वरूपसम्बन्धसखम्भवात् । न च स्वरुपस्यान- 
 यगततयाभ्नुगतः समवाय पव करप्यः, अमावेप्यजुगतवेरिष्ट्यास्य- 
पदार्थान्तरमिति सम्बन्धकद्पनापत्तः। न च वैशिष्ट्यस्थेकत्वे घटामा- 
ववति परवति पराभावव्यवहारापत्तिः पटाभाववेशिष्स्यस्यापि तत्र 
सरवादिति वाच्यम् 1 समवायस्येकत्पपि रूपाभाववति स्पशंवति 
ङ्पस्य वयचहारापत्तिः ङपसमवायस्यापि तत्र सत्वात् । नच सं 

मवायसस्वेऽपि रूपनिरूपितः समवायस्तन्न नास्तीति वाच्यम् .वेश्षि- 
 ष्टूयस्लस्वेपि परामावनिरूपितं वे्िष्ट्यं सत्र ' नास्तीति चक्तुश्ञ- 
क्यरदात् । न चामावाधिकरणयोरवेचिष्टूयं सम्बन्धो वैदिष्ट्य- 
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घतोश्च स्वरूपसम्बन्ध इति प्रथमत एव स्वकरूपसम्बन्धोस्त्विति, तु- 
दथत्वात् । न च भरूतछ घटाभाव इति प्रत्ययो यरतदभावयोरभाव 
भूतखयोश्च स्वस्म्बन्धं विष्रयीकरोति सम्बन्धौ चेतो विलक्षणौ एक- 
ताधाराघयप्रत्ययप्यपरत् तदथत्ययात्तथा च कुत स्वरूपसम्बन्धः कु- 
तर वैदिष्ट् यामिति विनिगन्तुमदाक्यतयोभयत्र वेदिष्ट्यस्वीकारे वे 
छक्चण्यानुपरपस्यरोभयञ्च परस्परविखक्नषणस्वरूपसम्बन्धस्वीकार पए. 

घेति वाच्यम् पकनापि सयेोगिनाकाशसंगुक्ते भूतटे घरदइति वि 
रश्चषणप्रत्ययचदिहाप्युपपत्तेः न च तत्रकत्राधाराधेयभ।वस्य सन 
पर वाऽसरखेन सयागस्य स।म्यपि वेलश्चण्वमिति वाच्यम वैश्चि- 
ष्ट्ययवेरिष्ट्यात् । न च।धाराघ्रेयभावस्यावश््यकत्वे तेनैवोपप- 
नता कि वेरिष्ट्यकरपनया } न चवं सयोगोच्छदः तस्य प्रत्यक्चत्वद्र- 
व्यास्प्रवायिकरारणत्वानुसेचाभ्यामावद्यकत्यादिति वाच्यम् पर्वं 
हि समवायायाऽपि जराञ्जलर्वितार्यत तत्राप्याधाराघेयभावस्य स. 
त्वात् । न च धमेत््रसममायेयत्व धर्मसम्वन्धिव्वश्चाधारत्वं नच त- 
त्सवधिनोपपद्यत इति न समवायाजुपयेग इति चाच्यम् वेशिष्ट्या- 
जुदिषएठार्वापि अस्य न्यायस्य न्यायत्वात्।न च वेदिष्ट्यन्नाभाचप्रतियो 
गि पयनुयोगापत्तः;न भावो अमात्र भावानङ्गीकारात्, नोभयात्मकं 
विराघातं, पूवाक्तदाषद्यसहतेः सान्नपताञख नाभयात्मके '्परस्पर 

विरेधेदहिन प्रकारान्तरस्थितिरिति'"स्थितेः, तस्मान्नार्स्यव वे्ि- 
ष्ट्यमिति वाच्यम् । अखण्डाभावत्ववादिमिमावरूपस्याप्यभावत्व- 
स्याभावे भावस्यीकारात् । न चेवममावत्वमादाय पदाथोन्तरा- 
पत्तिः । सामान्यं द्विवि घ जातिरूपमुपाधिरूपञ्च । उपाधिद्धितिघस्स- 
खण्डोऽखण्डश्चेति नयेन, तन्नय सामान्य पवान्त्भोवात् । ननु विष- 
यविषायेभावस्य स्वरूपसम्बन्धात्मकत्व स्वरूपसम्बन्धस्य कल्टृप्तत- 
याऽन्यज्रापि स एवास्त्विति चन्न तत्रापि वेशिष्ट्यस्वौकारात् सम. 
वायेऽपि तुद्यत्वात् । 
 अत्रास्मत्ितृचरणेरङ्गीकृतः पन्थाः । अस्ति तावत् सम्रवापि 
कारणासमवायि कारणानीमत्तकारणानां मेदः अस्यथा कपारकपा 
लसयोगथोनीरादिव दृण्डन।रादपि घटनाश्ापत्ते; । न चैषां मेदो 
विना समवाय सम्रञ्जलः। नच द्रव्यत्वे सति कारणत्वं समघायि- 

` कारणत्वं गुणत्वे सति कारणत्व चासमवायिक्रारणत्वम्, दण्डस्य 
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घटसपवायिक्रारणतापत्तः दण्डचक्रसयोगस्य च तदसमवायिकारण- 
त्वापततः, कमणां सयोगविभागव्रगासमरवापिकारणत्वानापत्तश्च + 
नाप्याधारसभूत सत् कारणं समवायिकारणम् तादरशकारणप्रत्या- 
सन्न च कारणमसमवाधेकरारणापमिति वाच्यम् । काटादेदणेजंगत्स- 
मवायिकारणत्वापत्तः । नापि स्वरूपसम्बन्धाविदोपसम्बद्धं कारणं 
सेमवायकारणम् घरध्वसस्यतु कपा स्वरूपसम्बन्धसच्वेऽपिन 
तद्धिदेष इति वाच्यम् स्वरूपसम्बन्धावेहोच प्रमाणाभावात् कारे 
घट इति चत् कपाट घर इति प्रतीतज्ायमानत्वात् त च विषाः 
स्फुरणात् । तस्मायत्समेचतं कायमुत्पद्यत इत्यायेव समवायिकारणा- 
दिखक्षणम्। तस्मात् सिद्धः समयाय दति । न च कायनाराप्रयोजक- 
नाप्रतिया गत्वं समयासिकारणत्वम्, असमर्वायकारणरऽतिव्यात्तः। 
न चासमवायिक्छारणमिन्नत्व सति कायनाद्यप्रयोजकनाश्चप्रतियाोनगि- 
त्वम् , अपेक्षावुद्धौ द्विव्व्निमित्तकारणलक्चषणसिद्धावसमवायिकारण- 
रखक्षणषसिद्धिः समवाय कारणप्रत्यासन्नामित्यादेरसमवाधिकारणट- 
क्षणत्वात्तत्सिद्धो च समवायिकारणलक्षणासिद्धिरित्यन्न्योन्याधया- 
त् । पव निभमित्तकारणमादायाप्यन्योन्याश्रयात् 1 उमयकारणमिन्न- 
कारणस्य निमित्तकारणत्वात् । समवायिकारणत्वसिद्धौ तन्नारात्वेन 
कारणतासिह्धस्तस्सिद्धौ च समवायिकारणत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रः 
यश्चेति दिक् 

नन्वभावः किमेति न विभक्तः? सम्भवाते हि तज विमागः। अभा 
वो द्विविधः ससरगाभावोऽन्योन्याभावश्च । ससगाभावल्िविधः प्रा 
गभाचध्वंसात्यन्ताभावमेदात् । ननु प्रागसावध्वंसो किमेति स्वी 
क्रियेत भूतले न घटः कपटे न घर् इति प्रतीत्योरविदेषात् अव्य 
न्ताभावेनेवोपपत्तेः। न चाव्यन्ताभावस्य तरेकाचिकतया कपाठे घ, 
खासरवापन्तिः, सामयिकस्य समयज्ञािकस्य वाऽ्त्यन्ताभावस्याव- 
श्यस्वीकार्थत्वात्तनैवोपपत्तः अन्यथा चत्वरे स्थितघरस्यान्यन्न गः 
मनने चत्वरे कोऽमाचः १ न तावत् प्रागभावध्वंस्तौ तयोः प्रतियोम्य- 
समानकार्टानत्वाच््, नापि नेकालिकोऽव्यन्ताभावः तस्य प्रतियोगि 

यचृत्तेरिति सामयिकस्समयज्ञप्तिको वाऽत्यन्तामाव एव स्वक 
तभ्य, तथाच प्रकृतेऽपि तथास्त्विति चन्न । उत्पत्स्यते घटो नष्टो चट 
शति विलश्चणाभ्यां प्रतीतिभ्यां स्वसत्ताक्रारे प्रतियागेसस्ावियो 
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धिषिषथकाम्यां प्रागमावप्रष्वसयेोस्सिद्धेः। अपिच स काथ्िदभावः 
कपाटे घटस्य स्वीकतेग्यो यो घरजनकः+उत्पन्नस्य घटस्य तदितर- 
सक्रटकारणस्य सस्येपि तद्धिखम्बादेव पुनरनुत्पत्तेः । स च यद्यत्य- 
न्ताभावस्तद्। तस्य चैकालिकतयेत्पन्नो$पि घटः पुनसत्प्येत । नच 
धरोत्पत्तदशायां कप्राटे तस्य सम्बन्धविरहान्नात्पन्नस्योत्पन्तिरिति 
वाच्यम्, आधेकरणभेदेनाभावभदाभावेन तस्यैव भूतटसम्बद्धत- 
या कपालसमवतस्येव भूतरस्तमवेतस्यापि घटस्योस्पर्यापत्तेः । 
नच तदभावससेष्पि भूतलस्य समवाा्थेकारणत्वाभावान्न तत्समवे- 
ता घट इति वाच्यम् विर्क्षणप्रतातरेव प्रागभावाद्ाधकसात् । 
अत्यन्तामावस्तु समवायिको नाङ्घकतैन्यः स मयज्ञपिकेनेव पृथेपतीते- 
रुपपत्तेः। न चात्यन्ताभाववति कथं परत्तियोगिसत्ता कथं वा प्रतियो- 
गिकाठे सतोऽत्यन्ताभावस्यानुपङषन्धिरिति वाच्पम् घटकारेऽत्य- 
न्ताभावाधिक्ररणयोः सम्बन्धपिरटात्। न च स्वरूपद्यसस्रे स्वः 
रूपसम्बन्धात्मकस्य सम्बन्धस्य कथममाव दति वाच्यम् स्वरूप- 
स्य सम्बन्धताया विरिष्टव्रोधात्मकफरक दप्यत्वेन तद् नीं विरशिष्र- 
बोधाभावेन सतोपि स्वरूपस्य सम्बन्धत्वाभावात् । अन्यथा घटरव- 
्तख्चत्वरोयशघ्राभावयोरपि स्वदूपसम्बन्धापत्तः । एवश्च चेका- 
सिकनेवात्यन्ताभावनापपत्तावुतपत्तिवेनाशशश्चाली काश्चदत्यन्ता- 
भावस्तुरीयससगाभावो नास्तीति मतमनादेयम् | 

विरिछटाभावश्च सम्बन्धामाव इति चिन्तामणिङ्तः । वि. 
शेषणा वच््छिन्नप्रीतयेगिताको चिङ्ेष्यामाव पव विशिष्राभाव 
 इत्याचायौः। 

तत्र चिन्तामणिकारमते विशिषाभावः क्रचित्पागभावां यथा 
.दण्डपुरुषसंयगिाचत्पाक्तेद शायां, काचत् ध्वंसो यथा सयोगनाशो, 
कचिदत्यन्ताभावो यथा रूपादिनाशे तद्धिङिटवरामावः तत्र स. 
म्बन्धस्य समरवायस्यात्यन्ताभावः \ तथा ऽस्यन्र सतो दण्डाविन्लिष- 
पुरुषस्यान्यज्ञामावोऽलयन्ताभाव एव तत्सयोगस्यान्यत्रास्यन्ताभावा- 
त् । नच दण्डपुरुप्रसयागस्य दण्डपुरुष्रनिष्ठतया तदुध्वसस्यापि 
तद्रतत्वन कथ भूतले तेन विशिषटाभाकव्यवदहार इति वाच्यम् क- 
नचित्सम्बन्धन सयोगस्य तन्नापि सस्वन तदूध्वस्स्यापि तत्र स. 
स्वात् 1 समवापिन्येव दत्ते ष्वंसप्रागमावािस्यस्यापवादमान्रराः- 
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त् अन्यथदानीं प्रागभावो ध्वंस इति प्रतीत्या कापि प्रागभावाध- 
सि्यापत्तेः । न च तन्न अ्रतीतिरेव साधिका भूनठे घटो नष्ट इत्या. 
दिप्रतीतरत्रासस्वात् । तस्मान्माणिङृन्मते विदिष्ामावः सम्बन्ध. 
प्रागभावादिस्वरूपं इति विचारमयोदया समायाति। 

सवत्र सम्बन्धात्यन्ताभाव एव विदिषए(भाव इति केचित् । 
तदस्मन्मनसि नायाति आवद्यकेन ध्वंसादिनेवोपपत्तावल्य- 

न्ताभावकस्परनायां मानाभावात् । विश्ेषणाभावाद्समकाटमेव वि. 
दिणए्ाभावा यदयाद्त तदा दण्डध्वसानन्तरं संयोगध्वंसस्य जायमा- 
नत्वेन भवत्यत्यन्ताभावनैव विशिष्टामावव्यवदारः सयोागदशायान्तु 
तदत्यन्तामाचः कथं स्थास्यति इति विचारमहाति। 

आचयेमते तु विक्षेष्टामावः प्रागभावादिरूपोऽपि मवत्यत्यन्ता. 
भावरूप एवेति विचायते । 

यत्र च पुरुषध्व्त दण्डा पुरुषा नास्तीति व्यवदहदारस्तच्र पुरुष- 
ध्वसनेव विशिष्ठाभावव्यवहदार इति केचित् । 
तश्न-विरोष्णावच्छिन्नप्रतियोगिताको हि विशेष्याभावो विश्शिषटाभा- 

घः.न च पुरुषध्वंसस्तथा ध्वंसप्रतियाोगताया विदोषणावच्छेदे प्रमा- 
णामावात्। तस्माद्धिरोष्रणवस्येन विशेष्ात्यन्ताभाव दव विलिष्ठाभा- 
वःअन्योन्याभावस्तु न विक्िष्ाभावःअन्यथा दण्डावगमदशायां दण्डि 
नि दण्डभदापीत्तः। न च दण्डदशायां स एव तद्धिश्न दति समयभेदेन 
भेदाभेदौ न विरुद्धाविति वाच्यम् । पव हि मूले बक्षः कपिसंयोगी नाग्र 
दति प्रतीतिबखदेक्भेदनाप्यन्यान्याभावससवापत्तः। न च तत्र संयो. 
गात्यन्ताभावेनेव तथा व्यवहारोपपत्तिः प्ररुतपि दण्डाभावनेव नाय- 
मधुना दण्डीति व्यवदारोपपत्तरिति । समयतो देशतो वाऽब्याप्य- 
घस्यन्योन्याभावस्वीकार प्रमाणाभावः मूतर दण्डिमिन्नमिति प्रती-. 
तेर्विदि्टान्योन्यामावः कुता न सिख्यतीति ? भावानवबोधात् । य- 
थए च दुण्डीर्यच्र विह्ञेषणामावदल्ला य वि्िएटात्यस्ताभावास्तिषठति 
तथाभ्दण्डीत्यत्र विक्निषणामावदश्चायां दण्डिमेदो नास्तीत्यभि- 
प्रायात् । दण्डवििष्टपुरुप्रादिमेदः पुरुषष्वपि नास्तीत्यभिप्रायः | 
तस्मादन्योन्पाभावो देदामादायेव काटमम्ड्ायापि नाग्याप्यन्रात्ति 
रित्याभिप्रायेणास्माक तथा लिखनं न विरुद्धामेति ध्येयम् । 

कछाविद्धिशेषणाभावः कचिदिशष्याभावः करचदुभयाभावो विति 
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छाभाव इति सणिकासोक्तमते तस्यैव दाहक्रारणतया मण्यादौ कार. 
णीभूताभावाप्रतियागिनि प्रतिषन्घकत्वन्यवहारो भाक्तः स्यात् । पर- 
स्परासम्बन्धन करादिसलम्बद्धस्य च सम्बस्धस्य प्रातिवन्धकत्द स्यात् 
दण्डी पुरूषो नास्तीत्यादो वण्डपुरुषसलम्बन्धो नास्तीत्य्थकल्पना- 
यां लक्षणा चस्यात्। _ __ _ . ऋ 

विद्ेषणावच्छिन्नप्रतियागिताको विष्याभावो विद्धिष्ाभा- 
व दत्याचायमतेऽपे विक्ष्यध्वसस्य तत्प्रागभावस्य वा याष्धिो- 
पणावच्दन्नप्रतियोगिताकत्वमङ्गीक्रियते तत्किमथमिति न विद्यः । 
अन्यत्रव विक्लेष्यतावच्छदकस्थेव प्रतियागितावच्छेदकत्वसम्भवा- 
त् । नच विशष्यकाटीनतद्धुसप्रागभावयोास्तथात्वम्, तयोः प्र 
तियाोगेस्रमानकाटीनयारनङ्घाक्ारात् । अच्यन्तामावस्थलटेऽपि य- 
द्रशषणस्य प्रततयागतावच्छद् क्त्व तत्कुत ? यदद् वङ्ष्यामाः- 

वस्थले तदा विप्यताचच्छद्कस्यैव भरतियोगितावच्छेद्कत्वस 
म्भवन कि वि्ेषणस्य तद्वच्छदकत्वस्वीकारेण ¦ अथ विद्दोष्य- 
सत्ताकारखसाधारणविहिष्टामावचव्यवहारप्रापितविरिणएामावरखामाय 
विरोषणावचद्छन्नप्रतियोगताको विशेष्याभावः स्वीक्रियते तस्यैव 
वि्िषाभावस्च्वान्न प्रतियोग्यभावया्रेरधः प्रतियोगितावच्छेद्- 
क!वच््छिन्नप्रतिथोम्यभावयोर्चिरेघादिति। पव हि प्रतियोगिकाले 
प्रतियांगिन्यविदयमानस्य विद्चोषणस्य प्रत्ियागिताचच्छेदकत्व व्य- 
धिकरणधमोवच्छिन्नप्रातियागेकात्यन्तामावस्वीकार एव पयंचसा- 
ने स्यात् । तस्मास्प्राचामेव मतमास्तां तत् तकवारिधीनां न चत- 
चमत्काराय । न चाननुगमः, चिदोषणविशेव्यसम्बन्यप्रतियोभि- 
ताकाभावत्वनानुगमादिति 

अनरोदग्रते--विदशपणावश्च्छिन्नप्रतियोगिताक एव विदोष्यामावो 
विरिण्नमभावः। दण्डी उत्पत्स्यते दण्डी नघ इत्यादिप्रतीतिबदलात्पा- 
गभावादस्थटरऽ्पि वदरोषणस्यव प्रानयागतावच्छद कत्वात् । प्रती 

तिप्रयोप्त्वेवात्यन्ताभावेऽपि तथात्वात्। न चव्याधेकरणधमावच्छि- 

न्नाभावस्वीकारः प्रकुतविशेष्यस्य तवसतो विरोषणाभावास्वीकासः 
त् । न चवमुकत्तजकामावाभावे मणिसक्व दाहो न स्यात्प्रतिवन्ध्रकस्य 
मणे्वियमानत्वात् इति वाच्यम् उन्तजकसमायकारीनस्य मणेः 
भरतिवन्धकत्वामिनोत्तञजकामावशालिनां मणितृणानाम्थप्रतिषन्ध- 
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कातामयावसस्छेनानुपपत्तेरमावात्। पकस्य दण्डस्य दण्डयादण्डयं 
दश्चायां जनकत्वाजनकत्ववदकस्येव मणेरुत्जकामावतद भावद्न्राः 
यां प्रतिवन्पकत्वाप्रतिबन्धकत्वसमवात् । पवञ्च यथा दण्डसस्वेपि 
दण्ड्यभावदश्ायां न कायं तथा मणिसच्वम्प्युत्तेजकाभावाभाषद्- 
दायां न प्रतिश्रन्धः। एवश्च विदोष्यसत्तास्थट न विरोष्यतावच्छद्- 
कन रूपणामावां चकन शक्यत दति विश्च प्रणावाच्छन्नप्रतियोभिताक 
पव विङाष्यामावे। विाप्रानाव दति सिद्धम् । ननृत्तजक्राभावदशायां 
या मणिः प्रतिवन्धक आसखीदुत्तजकदश्यायां लस्यकाभाव दति चत् 
दण्डधदक्नायां यो दण्ड आसीददण्ड्यदरायां तस्यक्ा माव दव्यनेन 
समानयोगक्षमत्यात् । नन्वच्र दण्डनच्वप्यदण्ट्येनायाग्यत्वमाघीयत 
इति, प्र्ृतेऽपि माणसच्वेऽप्युत्तजकायाचामावन प्रतित्रन्धकाया- 
ग््रत्वे ननवाद्यत इति सामान्यात् । प्वं चास्य सताप्मुत्तजकामा- 
वाभावनावच्छदक्रानाचनाप्रतिवन्धकत्वन प्रानिवन्धक्रानां चान्यन्न 
सतामभावन युक्त णचदाहः। पवश प्ररुतावङ्रष्यत्वऽाप विद्धपणः 
वस्वन तस्याप्यनावस्याचायपयवसानानिवंचनस्रान्ताः। अतषप्व कु- 
पुमाञ्जखाव्राचायचरण्णः-न हि दण्डिने सत्यदण्डानामरन्यषां नामा 
वः किन्नु द्ण्डाभावस्भ्व कवटम्यनि युक्तमिति, अन्यथान्यपामिनि 
न स्यान्। जत एन न्यायप्युक्तावङ्षण विधिनिपध्रा विरपणमुपस- 
क्रमत हालि वरन्त प्रामाणिकाः । अन्यथा तत्र वित्नष्यस्याप्यभावे 
तदुपन्यासः स्य।दिति। पच्च यत्र वि्ाप्रणवद्धिश्नष्यान्तरं प्रसिद्ध 
तन्न पिरोषणावच्छिन्चपतियोगिताको विशष्यामावाऽपि, अन्यथा 
त॒ विद्धेपणासाव पव । यथेतदण्डनाश एतदण्डं नास्ताल्याद्ाविति 
ताकरिकाणामवोचाम् । यस्तु प्राचां मतभ्नुगमः प्रोक्छः स प्रतिबन्ध- 
कामाव दनिरप्रातवन्धङूपपस्प्रात् । पवञ्चप्रातवन्धकस्थटे प्रन 
विशिषणावेद्ाप्यसम्बन्घप्रतियागित्वेनानुगपर पएकाभावपि एकसन्वे 

का्यन्न स्यादिति दिष् ॥ 

अश्र केचित् व्यधिकरण धमावचदछिन्नप्रतियोगिताकमभवं म- 

न्यन्ते । तेश्षाप्रयमाश्ायः । अस्ति वावत्पटवति भूतले घटत्वेन पटे 
नादीदि~पवपराकारिक)। प्रतीतिः । तस्याः परेन घटत्त्रामावो विष- 

पदश् अलियो गि्तया प्रतीतेः अधिक्ररणत्वेनाप्रतीतेश्च । धवजच 
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परप्रतिथोगिकाधिकरणत्वाभावस्तत्र प्रतीयते वञ्च च परत्वन्न प्रतिः 
योगितावच्छेदकम-अभाववति प्रतियोगितावच्छेद्कावच्छन्नत्वा- 
सभवात् । पचञ्च घरत्वं प्रतियागितावच्छदकम् । तच्च प्रतियोगिता 
व्यायिकरणमेव प्रतियागिनाधिक्ररणे परेऽसच्वात् । न चावच्छयाः 
समानाधिकरणस्य कथमवच्छेदयान्यूनानतिरिक्तचात्तत्वमवच्छेद्क- 
त्वामिति चाच्यम् । अवच्छद्कत्वस्य स्वरूपसम्बन्धविराषरूपः 
त्वात् । कथप्रन्प्रथा विषयन्चत्तिङ्नातसाध्यतादिज्ञानं धन्रात्तकार- 
णतावच्छदकःं स्यात् । परातियागितावच्छदकप्रकारकश्रतियागिक्ञान- 

ममावज्ञानानदानम, अन्यथा प्रात्यागिनिर्विकद्पकादपि घटाभाव. 

मलत्यापत्तेः तथाच यदा पट घरत्वन प्रत्यत तदा परतियोागितावनच्छे- 
दकप्रकारकप्रनियागज्ञानसरञऽपि नाभावक्षानमनुपरन्धरेवाभाव।- 
त् । यदा च पटर घटत्वाभावमवेति तदा प्रतियागितावच्छेदकप्रका- 
रकं क्ञानमव नास्तिदड्ति कथतथाप्रधापथमपि प्रथयति । पवञ्च पट 
घटत्वाप्रतीतिद हायां जायमानेषा मनीषा पटे घरत्वमाददयर्तीति 
निरुक्तः पूवमनुपपात्ति न स्पृल्त्यपि धरत्वानुपखन्धिसच्वाद्धरत्वज्ञा- 
नसचवाश्चति। तादशरानाहायज्ञानत्वन नासावज्ञानकारणता गं।रचात्। 
किन्तु ताददाज्ञानस्वन । सभवति च पटे घरत्वाभावं जानतोपि 
तर्ज्ञानमाहा्यम् । पवञ्च प्रतियोगितावच्छदकप्रकारकप्रतियागित्व. 

ज्ञाने ऽनाहायत्वाभाव पएवानुपटम्भराच्शाथः । स च प्रकते सम्भव- 
व्येव घटत्ववत्तया पटर्रतीतः प्रतियांगितावच्छेदकतायामाहापषत्वा- 
त्।न च प्रतियोग्यारोपोऽभावप्रमाकारणम।न च प्रकृते प्रतियोगि. 
नः पटस्याराप्रः सम्भवतीति कथममावपरमेति वाच्यम् प्रतियागिता- 
घच्छद्करांशे आरोपस्रभवात् । यन्न॒ वििटटाभावेनैव प्रकृतप्रत्ययो- 
पपत्तौ किमिति विज्ञ।तीयाभावस्वीकार इति, तश्च, विरिण्रस्य प्र 

तियो गिनोऽप्रसिख्या तदमभावास्रभवानत् । तस्मादस्ति व्याधिकरणघ 
माबाच्छन्नप्रातयागताकाभ्माव इत ॥ 

अत्रोच्यत | प्रातियोग्यभावयोवेतेधषत्कथं प्रतियोगिमति तद्- 
मावः । न च प्रतियोगितावच्छदकावच्छक्नप्रतियोग्यभावयोर्विरोधः 
गरवात्। अपि च दंडदयभावे प्रतिवोगिनि प्रकृतावच्छदक।(भावस्या- 
वदयकत्वात् उपजौव्येन तेनैष्रोपपत्तो किमित्यभावान्तरकल्यनम् । 
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क्रञ्च प्रतियागितयाऽत्तबद्धः कथं प्रतियोागितावच्छदकः । ज्ञानन्तु 
कृत साध्यत्वादिविष्रयतया सम्बद्धमेव । तस्मान्नास्ति तारजाऽमाव- 
दति सक्चपः। 

नन्वास्त व्यासनज्यन्रत्तिप्रतियोगिनाकोष्मावः, कथमन्यथा घटर- 
वति भूनल घरपर नस्त इति प्रथिना प्रथति चन्न, व्यासस्यङ्गात्तः 
धमावच््छिन्नघत्तियोगिताकामावनेवोपपत्तौ परतियोगिनाया व्यास- 
ज्यन्रत्तित्ञे मानाभावात् । प्रतिव्रोणितात्वनानुगनीकनानाम्प्रतियो- 
गितानां व्यासन्यन्नात्तना धर्भणाचच्छरसम्भवात् इति पक्चषघरपेध्र।ः। 
उप्रजीव्यन परामचनैवोपपत्तो सोऽपि नास्तीति वस्तुगतिः। 
लाघवेन प्रतियोग्यभावयाविराधात् | एवञ्च घरवति भून्के घरपर 
नस्त इत्यस्य घटवति परो नास्तीतव्यथ दात सक्षेपः। 

सामान्यामावस्तु सामान्यावच्छिन्नप्रतियोफ्माताको विद्यषाव- 
च्खिन्नप्रतियागिताकाद्धन्नः स्वीकतव्य पव. । सम्बान्धतावच्छद्- 
कमदेन ससम्बन्धिकपदाथमदस्योत्समिकत्वात् । सयागादौ तु दवि- 
छरत्वाचुराधन सम्बान्घद्वयगतयोस्सम्बन्धितावच्छद्कयोभदास्वी- 

कार इति । अय च सामान्याभाव पवति सक्षेपः । | 

प्रागमावोऽपि साद्रिष्म्रसोऽपि सान्त इत्ति मतन्तु अनादेवमेव। 
प्रागभावात् पूवे ध्वसादनन्तरं च प्रतियोग्धापरत्तरिति सक्चपः। 

आरोव्यसम्बन्धरमेदेनाप्यभावभदः। कथमन्यथा सयोगेन धर 
चति भते समवायेन घटो नस्तीत्येवमाकारिका प्रतीतिः। घट- 
समवायस्यैव तत्राभावोऽनुभूयत श्व्येके । पवश्चेवविधविचारसो- 
पानपरम्परोहापोदचतुरो ऽभावः क्रिमितिन विभक्त इति चेन्न, अ- 
भावस्यव तद्धिमागस्याप्यभ्युप्रगम्लद्धान्तत्वात् । 

(९)नन्वस्ति मेदः पदार्थान्तरम् यत पकस्माद्परत्र भिन्नप्रतीतिः। न 
च।सावभावो भावेऽपि प्रत्ययात्, अत एवन भावोऽपि षडात्मकस्ते- 
षामभावे बुच्यनङ्गीकारात् इति चेन्न क्रःतान्तगंतस्य चतुचिध्स्य मेद्- 
स्याङ्घोकारात् । अन्योन्याभावे धम्य पृथक्त्व स्वरूपात्मकानां चतुण। 
मेदानां कलृप्न पएवान्तमभीवात् । अन्योन्यामावस्याभावान्त गं तत्वात् । 
वैधर्म्यस्य गुणादि रूपत्वात् । पृथक्त्वस्य गुणेऽन्त मोवात् । स्वरूपमे- 
दस्य च तद्धम्ात्मकत्वात् । तत्रान्योन्याभावो भाव्रतियोगिक्रो 
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भावनिष्ठश्च । वेघम्यस्वरूपमेदाौ भावामावप्रातियागक्र। ताश्नष्ठा च 
सामान्यादिष्वपि टक्षणवेधम्यस्वाकारात् । पृथक्त्व द्रव्यप्रातयो- 
गिकमेव दव्यनिषएठमेच । पवच न मदः पदाथान्तरामति सिद्धम् ॥ 

(र२)नन्वस्ति शक्तिः पदाथान्तरं, अविधा च । तथाहि एकपद्- 
ञानं हि सम्बन्धिक्ञानतया पद्ाथस्मारकम्। न च पदपदाथया- 
स्संयोगसमवायो पदस्याद्रव्यत्वात् घरादिपदाथागुणत्वाञ्च | ना- 
पि स्वरूपसम्बन्धः तेनेवान्यथासिद्धो सयोगसमव्राययोरपि च. 
लयापत्तः । तस्मादस्ति पदशक्तिः पदाथान्तरमिति । द्वितीयाच 
सहज शक्तिः-यद नुगरी त वहधादि दाहादिशक्तमिति व्यचाह्नयते, ज- 
नयति च दाहादि । मण्यादि च तद्धिघरक्तया प्रतिचन्धकामि- 
त्युच्यते-कायानुक्रुखाकेच्चिद्वघटकस्यैव प्रातिवन्धकरत्वात् । उ- 
ष्णस्पशदीनाश्चाविघटनात् घटनीयत्वनापि शक्तरेव स्वीकारा- 
तु। तस्मादस्ति सहजशक्तिः । तृतीया त्वाधरेयदक्तिः या-त्रीद्या- 
दौ प्रोक्षणाददिभिसभीयते, अन्यथा चिराचेनानां प्राक्षणादौनां 
कालान्तरीय्ावघातादिकारणत्वन्न स्यात् । चिरविनण्रस्य निव्यापार- 
स्यापि कारणत्वे धमाधमेयोरपि कल्पनं न स्यात् । नच पोक्ष- 
णध्वस एव व्यापारः, मावाभावयारेकत्राजनकनत्वात् । प्रत्युताभा- 
चवजनकत्वे भावस्य प्रतिबन्धकत्वात् । कारणीसूनाभावप्रतियो- 
गिन एव प्रतिबन्धकत्वात् , अन्यथा यागादाचयपि तथात्वापत्तेः। 
तस्मादस्त्याधयराक्तिः, यामाधाय प्रोक्चणादयोऽग्रिमकालान्तरभा- 

विने फलाय कल्पन्ते हति । पवञ्च पदाथा न्तरभूतायाः शक्तरविभ- 
जनान्न्यूना विभाग दति। 

अन्रेाच्यते-अस्माच्छब्दादयमर्था बोद्धव्य रत्येवमाक्रारकस्य 
भगवतो भुवनधुरन्धरस्य श्रीमता जानकीजानेक्ञानस्यच्छाया वा 
पदश्ाक्तित्वात् । वस्त॒तस्तु तथाज्ञानमेव पदश्क्तिः-तथाज्ञान वि- 
मा तथेच्छाया अभावेनोपजीव्यत्वात् । तत्न भगवतस्तयाी्नत्य- 
त्वे च कथमुपजीव्यापजीवकभावः विषयतायापिच्छाया ज्ञानसा- 
पेक्षन्वात् । तस्मात् क्लपेनैवोपपत्तौ न पदरा्थान्तरकदट्पनमिंति । 
सहजदाक्तिरपि न शक्त इति व्यवहारानुराधेन-सहकारिणः कारण- 

ताया वा शक्तिपदार्थव्वेन तरसम्बन्धेनैव श्राक्तत्वव्यवहारात् । ता. 
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दशस्येव च कार्यकारणत्वात्। न च विजार्तायत्तेन शक्तिसिद्धिः, रण्र- 
ससव ऽदष्रविरुम्वन फटविटम्बाभावात्, दष्टस्य चाष्णस्परशादः स. 
स्वान्मण्यादिना शक्तिघरकरनेव तद्धिकम्ब दत वाच्यम् मण्याद्यभा- 
वानामपि कारणत्यन तद्धिखम्बनेव फच्विलम्बाच् । प्रतिवन्धक्ा- 
स्तु मण्यादिप्रयाक्तारः पुरुषा पव--तषां कायं प्रतिकृटमण्यादेस- 
मवध्ानरूपरप्रतिवन्धकारित्वात् । म चाभावो न कारणम, अनन्यथा 
सिद्धानयतपूवसच्चस्वरूपक्रारणत्वससात् । न द्यभावत्वमन्यथःा. 
सिद्धिानियतपरूवसस्याभावो वा। तत्र च भावत्वे सतिन तत्कर. 
णत्वम् गारवात्, अन्यास्याश्रयाश्च-सिद्ध द्यभावस्याकारणत्व का- 
रणतालश्चणे भावत्व विदाषणम् ततश्च तदक।रणत्वसिद्धिरिति। 
न चाभावत्व कारणताटक्षणविराधि, अभावत्वनावधारितऽपि अ. 
नन्यथासिद्धत्वादरीनां प्रमीयमाणत्वात् । न च सत्ताजाति सति 
तस्व कारणत्वम्, गोरवात् सामान्वस्यानुगतव्रुद्धचकारणच्वापत्तश्च | 
अपिच सत्ताजातिमतोाऽपि पूवविद्यमानताया अवश्यावेश्षणीयत्वन 
तदेव कारणत्वर्प्रचि्टमिति । आघयद्चक्तिरपि नास्ति-प्रोक्षितस. 
मस्तव्टिष्वकदाक्तिस्वीकार पक्वाहिनारे दाक्तिनाशः दाक्तिना- 
षे रिणी हिकतयागस्थानङ्गत्वापत्तिः। न च यावत्समवायिकारण- 
नारास्वन नाद्क्रता, गोरवात् । प्रतिवा्हिमिन्नभिन्नशक्तिस्वीकारे 
तु गौरवम् । त्म्योक्षणादेभिरटण् जन्यते, अस्पुर्यस्पदीनादि- 
भिश्च तदेव नादयत, दति न शक्तिटक्षण पदाथौन्तरमिति सिद्धम् । 

(३)ननु कास्यादावमेध्यदि तयागनाद्रुद्धिः भरमादिभिः संयो 

गेन त॒ शद्धिरिति सक्रखुजनसिद्धम् । न च तत्र तत्सयागावेव श्रुः 
दयश्चद्धी भस्मादिसयोगापगमेऽपि शुद्धादिभ्यवदारात् । अत पव 
न संयोगोत्पत्तिः शुच्यादिः, तद्पगमऽपि व्यवहारात् । नापि सयो-. 
गादिध्वसः, संयो गादिकारे व्यवहारापत्तेः ध्वंसस्यानन्ततया सवे. 
द् व्यवह्।रापत्तेश्च । तस्माच्छुद्धिरड्युद्िश्च पद्थान्तरमिति चेक्न, 

दुयदुखमिमानिदेवतासंनिधेरेव भस्मादिसयोगेन जननात् । 
सल्िधानन्तु यद्यपि कायिकं न सम्भवति-कास्यादीनामनन्तानां प- 

रस्परं व्यवहि तदेश ससेनानन्तकायकर्पन। पत्तः, तावचदृदुरवातिंमदा- 
परिमाेककायकट्पनेपि गौरवापत्तेः, किन्तु बोद्धम् । 
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यद्वा छुद्धि साधकस्य भस्मसंयीगादेः श्ुतिसिद्धतया तज्ञन्यो 
धर्मविक्ञष पव द्ुद्धिः । चणण्ड-लाद्रेसयोगजन्यस्तन्नश्ाश्चाश्नुद्ध- 
रिति । अत पवाघरेयश्ञक्तिविेषः शुद्धिस्तदभावश्चादश्ुद्धारति 
भट्माषितम् , सस्क!रतदभावावेव शुद्धधद्युद्री इति प्राभाकरभा- 
परतञ्च निरसनम् । क्टृप्नारश्रवेशेषणे वापपत्ता अथन्तरप्राथ 

नवियर्ध्यात् । 

शुद्यभिमानिदेवरतासान्नाधः शयुद्िस्तदमावश्चाद्युद्धिरित्ति बा। 
पुत्रजन्मादावशशौ चशौचयोरदष्ट पएवन्तमोवः--कर्मानधिकारश्रयोा- 
जकस्यारप्रस्याशौचत्वात् । तदधिका।रप्रयोजकस्य होचत्वात् । 
तत्र प्रथमं पुत्रजन्मादिजन्यम् । द्वितीयमशोचायपगमकालजन्धम्। 
तथा चतदूह्वितयमपि मावरूपमेव । न स्वेकस्य भावत्वमन्यस्याभा- 
वत्वाभेति विनिगमनाविर्हादित्येके । तत्र जन्पादिना क्मेप्रति- 
यन्धक्रस्य कस्यचिदावक्यकत्वे तदभावस्थैव शोचशब्दार्थत्वात्। 
कांस्यादिस्थले त्वदृष्ट सस्कतृनिष्ठं तवुधभोक्तृनिषठं वा भस्मादिस- 
योगेन जायते उच्छिषएादिसम्बन्यन तु तद्वापनोयते । व्याधे 

करणस्याप्यरणए्टजनकत्वं ` तक्नाशकत्वं च । कमेनाश्चापारगमनस्य 
श्ारारगतस्यात्मनिष्धमनाश्चकत्ववत्। 

काचेत्त सस्कारत्वाभमत यद्द्रव्यं भरस्प्रादितस्य यः सम्बन्धः 
तत्सम्रानकालनि। य उपह तृ च!ण्डालादिसम्बन्धप्रातियोगिको यावान 
नादिः ससगाभावः प्रागभावादिस्तत्सदहितः सस्कारकसस्करणी- 
यसस्वन्धात्पत्तिध्वसः शुद्धिः तदभाव पवाश्चुद्धिः | पतस्य चिद्धि 
एस्याभावस्तु न विशेष्याभावात्-उत्पत्तिष्वसस्य विराष्यस्यानन्त- 
तया प्वसासम्भवात्, फिन्तु विशेषणादिससगामावात् भ्रतियोभिन 
उत्पच्या प्रगभावनाश्चसम्भवादरित्याहुः। 

तन्न; भस्मादिसगयोगेन संस्कारानङ्गाकारण मस्पादीनां सस्कार. 

जनकत्वाभावेन तद्रभटक्षणस्य दुष्टत्वात् । सस्काराङ्गीकारे त तस्येव 
शुद्धित्वोषपत्तावेतछटक्षणारम्बनेवेफटयात्। अनादि पदवेयथ्यं च-या- 
वत्ससमामावसादरिव्यविवक्षायामपि दोषाभावात् । तथाहि भ्वसस।- 
धारणसंसगाभावाविवक्षायाप्रपि प्रागमावनाह्ने विशिष्टाभावोपपत्तेः, 



द्रव्यग्रन्थ विहिष्टाभावविचारः) ७९ 

ध्व सस्य ध्वसाक्षम्भवन प्रागमावक्तत्तायां प्वसध्वंस्मादायातिप्रस- 
गासम्भवात् | | 

वस्तुतस्तु ससगपदमपि व्यथम् अन्योन्याम।वसाधारण्येप्य- 
दु प्रत्वात्-अत्रापि ध्वसन्यायनातिग्रसङ्गमावात् । वस्तुनस्तु सद- 
जश्चुद्धिसाध्रारणामिदं रक्षण नस्यात् । त्र सस्कारकसस्करणीय 
सम्बन्धोत्पत्तिध्वसाभावात् । पवञ्च वन।दानीतेन कुशादिना क्रि 
यमाणं कमा्ुद्धिमल्कुशादिरूतमव स्यात् । अत प्व पदाथीन्त- 
रोपनिपातभिया सस्कारगमे मास्तु ठश्चणं मस्मादिगधमेवास्त् 
दत्यपास्तम् । मस्मादीत्यत्र भस्माद्रकस्यःमावनाननुगमाश्च । त- 
स्माददुद्धिप्रयाजकचाण्डालादिसम्बन्ध्रपुत्रजन्मादिज्ञाननिवेत्याद्ु 
द्वाधण्!तृदेवतासन्नाधरूपवाद्य दव स्तदमावश्च शुद्धिः । स च 
वनादानीते कुःशादो प्रागभावात्यन्ताभावान्यतरसरूपः उपटेतुभस्मा- 
दिसंयोगजन्या नारारूपः। पव पुत्रजन्मादावपि पृचम्प्रागयाग पव 
अत्रे दृशाहादग्रितकाखजन्यो ध्वंस पव । न चरु दरेनजा सम्बन्धे 
नामाचत्वम् शुद्धरेव श्ुखाधरष्ठातृद्वतासम्बन्धरूप्रतया मावत्वम- 
स्त्विति वाच्यम् सहजशुद्धिस्थले शुद्धेः कारणान्तरसुलाध्यतयोप- 
घातस्थखे मस्मादिसम्बन्धसाष्यतयाऽननुगमापत्तः । न च तचा- 
सम्बद्धस्य कथ भावत्वमिति चाच्यप् प्रटयविनार्ावसानान्धकार- 
वदुपपत्तः । तस्पाददृश्ाविशेषो वा दवतासान्नधानं वाम्याद्धि 
यावत्तततसर्गाभावः शुद्धः । पएवञचेकायुद्धौ नष्ायामप्यपरा्ुदध्यु 
ल्पादे न शुद्धिः यावदश्ुज्यनावामावात्। न चा शुख्यधिष्रातेदरेवतायां 
प्रमाणाभावः--अधमाधिषठातृदेवतावदुपपत्तः तस्याश्चिरन्तनैर- 
प्युरराक्रारात् । तस्मान्न शुद्यश्ुद्धयोः पदाथान्तरत्वमित्यलमतिः 
प्रसङ्गन ॥ 

(४)नन्वास्त भावना पदाथोन्तरमेव-लिङादयः, अथात्पभावना 
त्वन्या सवाख्यातस्य गोचरः । छिङोभिधा सेव च शब्दभावना 
भाव्या । तस्याः पुरषस्य प्रवर्तः सम्बन्धव्रोधः करणं, तद्यप्र- 
रोचना चाङ्गतयोपयुनज्यते । लिडमीभनिधा लिङ्विश्चिष्ठ( लिङ््जन्य 
लिङ्वाच्या च । छिङ्पदेन चत्न विाधग्रहणम् । लिङ्रार्तम्या 
वप्रयः | छरत्याः पञ्च समार्प्राताः- मावे कमाणि तव्यानीयो क्य. 

पप्रत्ययाः । पनाचद्धिधेराधार।धयमावजन्यज्नकभववास्यवाचकः 
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भावात्मकसम्बन्धतज्रयेण याभिधा शब्दः सेव च भ।वना हाष्दी- 
भावना शाब्दनिष्त्वात् । सा च च्यशा--कि कन कथापित्यंशाः। के- 
नारः; कारणां रः । तत्र शब्द् भावन।भात्या प्रवर्ति: | विध्यभिधयो 
वांखयवाचकरूपसम्बन्धज्ञानं कारणम् । वायुर क्षपिष्ठ। देवतेत्यादि 
स्तावकं वाक्य प्ररोचना सवाङ्गमिति श्ाब्दीभावनेका सर्वांख्या- 
तवाखया । अथोत्मभावना द्वितीया सा हाब्दातिरिक्तात्मरूपा्थनि- 
प्रत्वादार्था । अस्या भाव्यांज्ञ स्वगांदि फलम् | कारणांशो दरशीदि 

भधानम् । अङ्काशः प्रयाज।दयङ्म् । पवस द्विविधभावनास्वरूपं पद्ा- 
थान्तर किमिति नति चन्न। 

श्ाब्द्मावनायां मानाभावात् । अथंभावनायाः प्रचुर्या- 
त्मकत्वात् । नास्ति शब्दभावनाया मानम् । तथाहि व्या- 
पारातिरिक्तस्य परनिषठव्यापारजनकत्वं स्वानिषटव्यापारद्वारा । 
यथा व्य्ापारातिरिक्तस्य दण्डस्य चक्रनिष्ठभ्रामटक्चषणव्यापारजन- 

कत्वं स्वनिषठस्तयोगखश्चणव्यापारद्धारा तथ। व्यापारातिरिक्तश- 
ब्दस्य प्ररात्मनिष्र्रव्ृत्तिखक्षणव्यापारजनैकत्व स्वनिषठाभिधाव्यापा- 
रापश्चया । स्वनिष्व्यापारे च व्यापारान्तरःपक्चायामनवस्थापत्तरिति 
व्याप्तो स्वनिष्ठतिविद्ाषणव्य्थत्वम् । तथा चणए्रसाघनतादिज्ञाना- 
दिनैव प्रवृत्तिजनक्रत्वमिति काऽनुपपत्तिः । न चेषए्साधनताज्ञा. 
नेपि व्यापारवेक्ला यावत्पर्निष्रव्यापारे व्यापारपेश्लायाम्प्रमाणा- 
भावात् । तस्मान्न भावनाख्य पदाथान्तरं भावना्यामति । 

(५)नन्वस्तु स्वत्वं वस्त्वन्तरम् । तथाहि न तावद्धिनियागविष 
यत्वं तत् । विंनियोागविरहदद्यायां वब्राह्यणस्वत्वापत्तः । विनिया- 
गविषयात्यन्नाभावानाघकरणत्वरूपायास्तद्याग्यतायाः ससरवात् 
योाग्यतावच्छदकस्यैव पद्रार्थान्तरर्वापत्तश्च । ततस्तस्करस्यापि 

स्वत्वापत्तश्च । तस्यापि चोर्यादहृते विनियोगद्रनात् । तथेष- 
द्विनियोगस्यापि तस्कराणां दशनात् न यथेष्टाविनियोगगभमपि टक्ष- 
णम् । नापि वेद्रानिविद्धयथेएविनियोगविषंयत्वम् विनियो्गवषये 
विनियोगाभावदर्चायां स्वत्वानापत्तः । कदाचिद्धीनयोगविषयत्व 
[क ५ क, 

विक्रतेपि स्यादिति चत् । | 

सनत्राहुः-- वेद द्ध षिनियोगप्रयोगप्रयोजकक्रिवाविषयतामा- 
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(से०)रभ्य यावन्न घेदसिद्धविनियो गप्रतिबन्धक्रियािषयतापन्न ताष. 

त्स्वत्वम् । पवश क्रयादिविषयतामारम्य यान्न विक्रयादेषिषयता ` 
तावत् स्वत्वम्, चोयविषयतायान्तु स्वत्वं तिष्ठत्येव तस्य स्वाम. 
नियोगपरतिबन्धकत्वन बोधाबोधितत्वात् । पितृद्रव्येषु तत्ल- 
रवेऽञ्या सिस्तत्र पुत्रस्य विनियोगप्रयोजकप्रतिग्रहादिक्रियाविरहा- 

दिति । तन्न पितृक्रियाविषयताया पतैतर्स्वप्रयोजकत्वात् । पवञ्चं 
वेद सिद्धयद्िनियोगप्रयोजकाक्रियाविषवतामारभ्य चेदासिद्धयदिनि- 
योगप्रतिबन्धक्रक्रियाविषयत्वाभावो याघद्यज्ज तावत् तस्य स्वत्व. 
मिति क्षणं पयेवस्यतिन तु यच्कियादिकेषयत्वगभमिति येन 
पु्रक्रियाविरदहेणाग्याक्षिः स्यादिति दिक् । 

(६) नन्वसितं क्षणिकं पदाथःन्तरम्। तथाहि तन्न विप्रतिपात्तेः- 

अयं घटः स्वोत्पस्यव्यवहितक्षणवार्तष्वसप्रतियामी न व। । विधिकर 
रिरत्र॒ नारितक्ानाम् तस्परासिद्धिस्त्वेतद्धरोत्पत्यव्यवहितक्षणध्वस्ते 
पदार्थान्तरे । निषेधकाटिरास्तिकानाम् तत्प्रसिदद्धिरेतद्धरोत्पस्यन- 
नतरक्चणान्तसोत्प्रन्न तस्येताद्रेतीयक्षणे भ्वस्तामावात् । अनु 
मानञ्चत्थम्--भयं घट पतदुत्प्यव्यवदहितात्रिमक्षणवतिध्वंसप्र- 
तियोगी पतदुत्पर्यव्यवदहितोत्तरक्षणपूवेक्षणत्पन्नत्वात् उभय. 
सिद्धतत्पूर्वोत्पश्नतत्छ्षणध्वस्तपदाथवत् । न चवं घटादीनामेव 
क्षणिकत्वसिद्धौ न पदाथोन्तरसिद्धिरिति वाच्यम् । अस्य सक्षणिः 
कतावागवतारस्य प्रसङ्गतः कृतत्वाच । पदाथान्तरािद्धिप्रकारस्तु 
क्षणः स्वमात्नत्तिपदाथयवान् कलोपाधित्वादण्डवत् , द्रव्यादि 
च ततो भिद्यत द्रव्यत्वादिमसवादिति पदाथोन्तरसिद्धिरिति चन्न, 

अप्रयोजकत्वात् । न च तेन विना क्षणलक्षणानुपपत्तिः तस्मिन् 
सति तु तक्षणम् इति वाच्यम् उत्पन्न कमणि यावन्न विभाग 
स्तावत्कालःक्षण इत्यादि -क्षणलक्चषणस्य काठनिरूपणे वाच्यत्घात्। 
अवतारितक्षणकतावादनियक्ररणन्त्वात्म्रन्थे कतेव्यमिति सक्षेपः 

(७) नयु वागेष्टय पदाथान्तरम् कथमन्यथा घटा भाववद्भूतल- 

` मिव्यादिप्रत्यय इति चत्, वेशिष्टधस्वीकारेप्यनवस्थाभयन स्वरूपस 
स्घ्रस्ये पयैवसाने तेनैबोपपत्तौ तस्य वैयर्थ्यात् । समवये चवि. 
 निगमकस्य निरुक्तत्वात्। नवु मास्तु वेश्षिष्टच्वस्य पदार्थान्तसर्स्वं 

` तथापि विशिष्टमस्तु पुषो दण्डी पुरुष इति प्रतीष्योर्विरेषात्- 
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(सऽ) “मयैनेव विहेषो हि निराकारतया धियाम्" हत्यभ्युपगमादिः 
ति चत्, न, एकत्र पुरुषस्यापरत्र दण्डावरिदछन्नपुरुष्रस्य द्ण्डपुखष- 
सम्बन्धानां घा विषयत्वात् पदाथान्तरस्वीक)।रे गौरवात् । 

(<) नञ्ज तथापि समुहलक्षणं पदाथान्तरमक्षतम् यव्चरम्बन- 
कषान समुहाङम्बनपित्युच्यते, न यनेक विषयत्वं तत्-दण्डी पुसप्र इ- 
त्यस्यापि दण्डपुरूषावितिवत् समूहारम्बनत्वापत्तेः । न च दृण्ड़ी 
पुरुप्र इत्यस्य सम्बन्धविषयकत्वात्ततो भेदः, दण्डपुरष्रसम्बन्धा 
ह्यतो मेदानापन्तेः । न च सम्बघन्धप्रतियोगित्वानुयागित्वे विशिष्ट 
योघायिषयीभूते इति भेदः, दण्डपुरुषरसम्बन्धा दयतो भदानापत्तः। 
न च सम्बन्धा इति समुहारम्बनस्य विरहि्टबोघत्वापत्तिरिति स- 
मूहटक्षणप्रदाथान्तर्वषयकं समूहारम्बन तद्विषयकं विशि 
क्ञानामेति चक्र ससगमयाद्या प्रतियोगित्वादि विष्रयकस्य विश्षि- 
च्वाघत्वात्। तादहदास्य च समहारुम्धनत्वात् । 

(९) नन्वस्तु प्रकारत्वं पदराथोन्तरम्। तथाहि-न तावज्ञातिरू- 
पमिद सामान्यादावपि सस्यात् । न द्रव्यकमगुणाव्मकं गुणकमेबरु- 
त्तित्वात् । न समवायविरषाभावात्मकं अभावद्र्तित्वात्। नापि भा- 
सम नवेशिषएधप्रति योगित्वं प्रकारत्वं तदनुयागित्वञ्च प्रकारेत्वमि- 
ति वाच्यम् । धरोयमिद्यत्र धरत्वस्य प्रकारमात्रत्वं घटत्वमित्यन्न 
रस्येति घस्तुगतिः तन्न व्यत्ययः स्यात्-मास्मान हि वैरिष्टचमिह 
सप्रवायलक्षणे तत्प्रतियोगित्वानुयोगित्वे उभयत्र सर्वदा वतेते स्व- 
रुपसम्बन्धरूपे हि तदुभयम् । न च घटोयमिति बोधदश्ायां घटत्व 
प्रतियोगित्वं घटत्वमिति बोधदश्ायां त्वजुयो गित्वमिति वाच्यम् । 
पकदा व्यधिकरणवोधद्वयसम्भवात , उभयाकारस्येकबोधस्य स. 
म्भवास्च, सामयिकप्रतियोागित्वादिकस्प्रने मानाभावाच्च । नापि 
भासमानं यदृचेश्ि्टचप्रतियोगित्वं तत्तत्प्रकारकत्वमनुयोगित्वश्च 
तादश्प्रकारित्वामेति वाच्यम् । जायते हीदं रजतपिति श्रमः| सच 
दिधिघः-पकस्तादात्म्यारोपोपरस्तु ससगारोपः। तत्र ताद्ास्म्या- 
रोपे रजततादार्म्यं द्युक्तो भासते । धवश्च तत्तादार्म्यप्रतियोगि- 
स्वं रजत भासते तथाच रजतं प्रकारः स्यात् , तथासती्टतावच्छे- 
दकप्रकारकक्षानस्य भ्रबतेकतयदं रजतामेति तादात्म्यारोपाद्रजत- 
घदार्थैनः भङ्त्तिः स्यादिति चन्न तादात्स्यातिरिक्तमासमानवेोक्षि- 
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(से) धप्रतियोभित्वस्य प्रकारत्वात् । न चेव रजतस्वमपि न प्रकारः 
स्यादिति वच्यम् । तत्रं रजतत्वाश्रयतादात्म्यस्य चैदरिष्टचचत्वा- 
त् रजतत्वताद्ास्म्यस्यावेरिषचत्वात् । एवञ्च स्वतादात्म्यातिरि- 
क्त ओरिप्रधधरतियोनित्व यन्रससर्ममयाद्या भासते स प्रकारः । अनु 
योगित्वगभं चदश प्रकारिस्वम्। 

इदं चावघेयम्। ताद्ाल्म्यारोपे रजत विशषण भवस्येव तत्तद्. 
त्म्यमिन्नत्वस्य विह्षणस्यादानात् पकारस्तुन मवति तद्रमटक्षणा- 
भावात् । प्वश्च पविज्ञषणत्वव्यापकं प्रकारत्वं वाच्यम् पव विशेष्य. 
त्वब्यापकं प्रकारित्वमपीत्यस्मात्पतृनिर्मितपारगाख्नसखं लम्बथाः। 
ननु ज्ञाने धघटधोक्लिष्ठत्वन्न क्ञानत्वमेव-सवक्ञानानां घटविषयक्र- 
तापत्तः किन्तु घधटाकारत्वम् तथाच घराहेत काञ्चजञ्क्ञाननिषठ स- 
क ङपदाथषु प्रकारान्तरमिति चे्न विषयविर्षायभावस्य स्वरूपस. 
म्बर्धाविह्षरूपत्येन पक्ारवादापनादात् । अत पव घरविषयक 
त्वं ज्ञाने न घरजन्यत्वं विषयाजन्यस्यानुमित्यादेर्निविषयकनापत्तः, 
जन्यजनकभावेन विषयविषयिभाषे चक्चुरादेरपि विषयत्वापत्तः, त. 
स्माञ्ज्ञानाहितक्नातताधारत्वमेव विषयत्वं तस्पवस्ति ज्ञाततालक्षणं 
पदाथोन्तर पिति निरस्तम् स्वरूपसम्वन्धविश्लेषेणेवान्यथातसिद्धेः । 
अपिच केनचित् विज्ञानेन कचिदेष च्ञातत।ऽऽधीयत श्त्यत्र तयोः क- 
श्चिद्धिषयो बाच्य इति सपव स्वरूपसम्बन्धात्मको विषयधिषयि- 
भावोऽस्तु कि क्षाततया, किञ्च क्ञाततायाः स्वरूपसलम्बन्धस्यावदय- 
कत्व क्षानेनैव सोऽस्तु । नु क्लाततायां चाश्चुष्प्रव्यक्षमेव साक्षि तच्च 
क्ञानविषथत्वमेव तद्िषये क्ञानस्याचश्षुषत्वात, न चकज्ञाताय धर 
इति मानसर पव बोधो, मनसो षरिरस्वातस्यादिति चेन्न यनुव्यषसा- 
योपनीतस्य क्ानस्य चाक्षुषन्ञानविषयत्वात् व्यवसायोपनीतस्य 
यरटदिवा मानसक्ञानविषयत्वात् । न चोपनीतस्य चिक्ञष्यतया भा- 
नाभावेन कथंक्षातोऽयं घट इति मानसो बोध हति वाच्यम बि 
रिन्द्रिय पवं तथा नियमात । ननु घटानां कमेत्वं ज्ञाततां विना 
ने पपद्यते परलमवेत क्रियाफरशाखित्वं हि तत् क्ाततातिरिक्तं च 
जानजननक्रियाफरमिति चन्न व्यवहारादीनामेव फटत्वात् । 

(रूसङ्कथा तु गुण प्वन पद्।थान्तरामिति । तथाद्ि-भस्ति ता 
घवृद्यणुकपरिमाणं सवक्यत्वात् सासमवाविज्ञास्णकम् न चन्र 



७द सदीकप्रहास्तपाद्भाध्ये 

(से°चयास्यः सयेगोऽसमवायिकारणम्, तस्यावयघपरम्परा- 
. पत्येव भावात् परमाणोश्च निरवयवत्वात् । नापि परमाणुपरिमाण, 
दूग्यणुकपरिमाणस्य परमाणुपरिमाणापक्षयोत्छ्त्वापत्तेः । कारणप- 
सिमणापेक्षया का्यपरसिमणेि कारणपरिमाणगततणरपाणत्वनव्या- 

प्यजातिपुरस्कारणाणुतर दात प्रयागः स्यात्, तस्मात्परमाणुद्धित्व- 
मेव द्यणुक्परिमाणास्रमघायिक्रारणामति सस्याया गुणत्वसिद्धः। 

(१०।सारदयन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्रनभूगोऽसाधारणघमवत्वमघ। 

टस्मिन्नव तत्सादद्यवारणाय तद्ध्नत्व सताति । विसदशायोस्त. 
द्वारणाय न ताचन्मान्रम्। साधारणधमण तद्धारणायासाधारणति। 

पकद्धिधरमण तद्वारणाय भूय दति । नु गवादधमाणां गवयादग- 
तानां जात्यादिरूपाणां ज्ञानेन गवादज्ञानसापक्षत्वं जाव्याद्क्ञानर्न्य- 
ज्ञानावेक्षाया अदद्चनादिति चेश्न गामिन्नत्वादेान गवादिन्ञानापक्ना- 

या उचितत्वात् । पव तद्रतघमवच्वक्षान तजञ्ज्ञानापक्षोचंतवति 
प्राञ्चः । भाव इवाभावः प्रमेय इति स्राधारणधमणप्पि साददयव्य- 

वहारा चन्द्रमण्डरुमिव तव मुखमाद्हादकमिदयकेनापि असाधा- 
रणधर्मण सादद्यव्यवहाराश्च भूयःपदमसाधारणप्रदं चन देयमि- 

्यवाचीनाः। नच तद्धिश्नत्व सतीत्यपि विद्ाप्णमनादयमव क- 
थमन्यथा- 

गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः) 
रामराघणयायुद्धं रामरावणयोरिव ॥ 

श्त्य!दाविवाविषशब्दैः सादह्यप्रतीतिभंवतीति वाच्यम् अन्र 
सारद्याप्रतीतेः । तथारदि-गगन गगनाकारमित्यस्य हि 
भवन्ते गगनसशदामित्यथः । स च गगन गगनगतधम- 
घदिति पथवसन्नः । न चेतावता गगनस्य कोपि प्रकषः पद्ाथ- 
मा्रस्यवविषयत्वात् । न हि धरो न स्वचु्तिघमेवान् । प्व ग- 
गनं गगनाक्रारमित्यस्थ गगन स्वद्त्तिधमवत्पदाथान्तररहितमिव्य- 
धः । ख च यत्सायं गगने स नारित इति पर्यवसक्नः । पतावता 
गानस्य प्रकषेः प्रतीयते तथा चात्र सादयाप्रतैतिने तत्सङ्ुहाय त- 
था लक्षणमुक्तमिति । प्प्वञ्च नापमाश्टङ्कारे सादटदयप्रतीतिरिति 
घदृन्त आलङ्कारिका निरल्ङ्कारा प्व । पवश्च वेसादद्यमपि न 
पदाथःन्तर साददहयाभावस्य वेधम्य॑स्येव वैस।दद्यपव्ाथःवा- 
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(से०)दिति दिक् । 
(र२१)नन्वस्माद्रकारादसौ तारोऽसौ मन्द् शति प्रतीतिषरद्ास्त 

गकारादै तारत्वं मन्दत्वञ्च, न चैतस्वातेरूपम् गत्वाादेना सङ्करपस- 
ङ््ात्।न च गत्वादेव्याप्यनानानाराक्रारा उपात्तव्याहानापत्तः जा- 
तिरुूपत्वे मन्दक्षानसपेश्चक्ञानत्वापत्तश्चति पदाथान्तरमव तदिति 
चत् तारत्वमन्दत्वयोरुत्क षा पक्रषरूपस्वेन ज।तिरूपत्वात् सजाती- 
यसाक्षत्करारप्रतिवन्धकतावच्छदकशाव्यव्र्तिज। तित्वेन सजातीय. 
प्रतिबध्यसक्लातकारविषयतावच्छेदकशयदृत्तिजातेत्वेन च ता- 
रत्वमन्दत्वयोरनुगमात् पतावतो क्ञानस्यच घरसजातीयज्ञानसा- 
पक्षतया मन्वादज्ञानापेक्षणात् । तस्मान्न तारत्वमन्दत्वयोः पद्ाथौ- 
न्तरत्वामेति । 

(१२)नन्वाधाराधयभावः पदार्थान्तरम् तथाहि-न तावद्धर्मित्वमाघा- 
रत्वमाघयत्वश्च घमेत्वम् , तयारवनवचनात् घमवस्सस्य धर्भित्वे घट- 
स्य धमेत्व स्थात् यत्रतिष्ठति स आधारो यस्तिष्ठति स आधेय इति 
चन्न गोषु दुह्यमानासु देवदत्तो गतो-दण्ड सति धर इत्यादौ सति. 
सप्रप्प्रयगेऽतिव्याप्तः। पव निमित्तसत्तम्यामपि । यतोऽधिकरण स्त 
मीत्यादिकरण आत्माश्चनयापत्तेः भनटे घटं पद्येत्यन्र प्रथमावि 
रहाच्च, अन्नातविभक्तिविभागानामाध्ाराघयमावायुपपत्तश्च । 
अधोदिगवस्थितत्वमाधारत्वमुध्वार्दगवस्थितत्वमाधेयत्वसिति चेन्न 
भूनरस्य गगनावास्थत पक्ष्याद्याधारतापत्तेः । गुरत्वप्रतिबन्धकत्वमा- 
धारत्व प्रतिबध्यगुरत्वाश्नरयत्वमाघयत्वामिति चन्न गुणादावाधारा- 
धेयभावायुपपत्तः । संबद्धयोरधः स्थितस्याधारत्वमूत्वेस्थितस्याधे- 
यत्वामेति चन्न' चरणदरृङग्नरजःकणादेश्चरणाधारत'पत्तः । पुरुषा 
दीनां गोत्वं व्यञ्जकम् पवमन्यदपि कचिकि्चिद्वाच्यमिति चेन्न 
अननुगमापत्तः । गवि गोत्वामेत्यादेव्य॑ञ्जकत्वाद्यप्रतीतेश्चति चेत्, 

अन्नोच्यते--यथा भावाभावयोः प्रतियेोग्यनुयागिभाव- 
स्वरूपलम्बन्धविश्षेषस्तथाऽऽधाराघययोस्तद्धावोाऽपि स पव । 
स्वरूपसम्बन्धानां च वैलक्षण्यं सवेवादिसंमतमेव कथम. 
न्यथा धरतदभावयोधटामावभूतलयोश्च स्वरूपे: सम्बन्धमेदेः। न 
चेधं घटघरत्वादीनां स्वरूपक्तस्बन्धस्यावद्यक्रत्वे कि समवायेने 
ति घाच्यम् समवायावसायसाधक्रानां साधितत्वादिति सक्षिपः । 



५५८ सटक्रप्रहस्तपादचाष्य 

(से ०)(१३)न चास्त्वभावत्वं पृथक्त्वम् । न च जाताषस्यन्तभीषः 
खमवाय रहितेऽभावे तदसम्भवात् । न चाभावेपि समषायध्परसस्य 
समवेतत्वे समधापिकारणनाश्ान्नाश प्रनियोग्युन्मज्ञनानवस्थयोरे- 
कत्तरप्रसङ्गात् । सुखादिप्रागमावस्य समवतत्व पकनबुत्तिजातेर्विशेष 
तापत्तः। न च भावस्येव समवायिकारणनाशन्नाशो विशाषरक्षणेपि 
भावत्वं विकषेषणमिति ब्राच्यम् छाघचेन कयि प्रय समवायिका- 
रणनाशस्य नाशकरधात् भावकायच प्रतीति गोरवात् अभावस्य 
समवेतत्वसिद्धो भावकायं प्रतीत्य विशषरणं भाषिरषण सिद्धे 
च।भावस्य समवेतत्वसिद्धिरिव्यन्ये(न्याध्रयाश्च | पव विदप्रटक्षमे 
भावत्वविद्ाषणप्यन्यान्याश्रय एव अभावस्य समवतत्वसिद्धौ भाव. 
त्वविशेषणं भावत्वविशेष्णे चाभावस्य समवेतत्वसिद्धे. 
रिति. । ननु गुणक्रमेणो्नांश्च प्व समवायिक्रारणनाश्स्य ज 
नक्ता दव्यनाङ्स्त्वसमवायिक्रार्णनाश्चादेव द्यणकूस्थटे 
तथा दहन् । नच कपारनाद्रानन्तरं घरनाक्ञार्धं कपालद्वय- 
सयोगनाश्प्रतीक्चायां समवायिकारणं चिना घरस्य क्षणद्धयमष- 
स्थान स्यादेति वच्यम् एकक्षण इवं क्चषमद्वयेप्यवस्थाने क्चत्यभा- 
वात् । पवचनम कायमात्रनाश्ं प्रति समवायिक्रारणनाशस्य जन. 
कतेति चत् कपालनाश्षस्वेन जनकतायां कपारसमवेतकार्यनाश 
त्वन जन्यत्वे लाघवात् द्रभ्येतरेति विक्षणप्रक्षेपे गोरवात् । न 
चकनत्रासमवायिकारणनाशाव्द्रग्यनाश्च सवेत्र तथा, प्रमाणामावात्। 
न च क्रचित् समवायिकारणनाक्चस्य कचिद् लमवायिक्ारणनाशस्य 
द्रेठ्यनाकशकत्वेऽननुगमापत्तिरिति वाच्यम् निमिस्तकारणेतरकारणना- 
दात्वनाुगमात् । पवञ् यथा गुणनाश्ञः कचित्समवायिकारणनाशात् 
यथा घरनाशद्धटरूपादेनाश्चः, क्चिद समवायिकारणनाशात् यथो. 
पान्त्यक्ञाव्वनाशादन्त्यशष्दनाश्ःःकर्चष्ठिरोधिगुणात् यथा दितीयश- 
ष्ददिः प्रथमश्शब्दादिनाराः, कचिन्निमेस्तकारणनारात् यथपेक्चाबु- 
द्विनाश्ः, कचिन्निमित्तात्यन्तामावात् यथाऽरष्टविक्षेषविशिष्टदवरपे- 
क्षावुद्धरदष्टविशेषणध्वंसेनात्यन्तामावे तज्ञन्यपरमाणुदित्वादिनाशः। 
अदष्टविहाषभ्वसदेव तन्नान्ञ ह्येक । वथा चा कमनादराः कचित्सलमा- 
यिकारणनाश्ात् यथा घटना घटकमेनाशः,क चिदु सर्देशसंयोगात् 
उत्तरद्ेशसयोगनाश्यौ कमंविमामाविति स्मरणात्, तथा द्रभ्येनाक्षापि 
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(से °)कचित्समवायिकारणनाश्ाव् । एवञ्च कथिमात्रनाहम्प्रति सम. 
घा यिकारणनाशस्य जनकतायां ध्वस्तस्य समेषतत्व समवायिकार- ` 
णनादान्नाहाः स्यादेवेति । अत्यन्ताभावान्योन्यामावयेाश्च समवेत. 
त्व॒निव्यानेकद्पचतत्वाञ्जातित्वे जायेत, तस्मान्न जातिरभा- 
वत्वम्र । नन्वभाबो मास्तु समवेतोऽमवि तु जातिसमवायः स्था- 
द्गगनादाकिवेति चेन्न जातेस्सत्ताव्याप्यत्वनियमेन जातिमसरे स- 
तावरवप्रसङ्धात् । न चष्टापत्तिः, अभाव इति व्यवदहारानुपपत्तः त- 
स्य सत्तानिषेधप्रकाङाप्रकाङकत्वात् तत्न नञा सम्बन्धे तन्निषेध- 
प्रतीतेः । नन्वस्त्वभावत्वमुपाधिरिति चेन्न तथा हि-न तावद्धावभि- 
न्नत्व तत् । भिन्नत्वे चान्योन्याभावत्वम् तच्च ेक।लिकससमाभाव- 
त्वम् ससगौमावत्वं च प्रतियःग्यारोपकहेतुकधीविषयाभावत्वम्- 
हत्यात्माश्रयात् । प्रतियोगिताविषयत्वे च स्वरूप्रसम्बन्धविद्नोषो । 
स्वरूपसम्बन्धश्च सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिषटभरतीतिजनमयोभ्य- 
त्वम् जननयोग्यत्वञ्च जनक तावच्छेदकधमेवस्वमिति पुनरपि हे. 
तुत्वप्रवेङ्नात्माध्रयात् । सम्बन्धान्तरमन्तरेणेत्यत्र सम्बन्घान्तरा- 
व्यन्तामाव शत्पथत्यन्ताभावप्रवेरोेन पुनरण्धाःमाश्रयात् सम्बन्ध. 

त्वस्याविशिषटघीष्याब्रत्तविशिषएटधीनियामकत्वरूपतयाऽविङ्िष्टधी- 
व्याचुत्तव्वस्याविशिषए्वुद्धघनियापकत्वरूपतयाऽनियामकत्वस्याभा- 
घगमेतया चात्माश्नयात् , अविरशिषधीत्यत्राप्यभावप्रवेन्ाञ्च । स- 
म्बन्धान्तरेत्यत्र प्रजृतस्तम्बन्धातिरिकेत्यथकरणे रूपतया प्रागभा- 
वत्वस्यानादि सान्तत्वासावप्रवेशाच्च । हेतुत्वश्शरे पुवेवरतित्वप्र- 
वेदोन पृथैवनित्वस्य प्रागभाषावच्छिन्नसलमयवर्तित्वरूपतया प्राग- 
भावत्वस्यानादिसान्तत्वङ्पतयाभनादित्वसान्तत्वथोरभावग्मतया- 
ऽऽ्त्माश्रयाञ्चः नन्वमावाकारप्रतीतिविषयत्वमिति चन्न अभाषा- 
कारत्वस्याभावविषयकत्वरूपतयात्माधयात् | अमावपदशाक्तषिन 
ष्यत्वममाधत्वामिति चेत् न षिशेष्यत्वस्य स्वरूपसम्बन्धविहोषर- 
पतयात्पाश्चयात् । सत्तारहितत्वममावत्वमिति चेव न सा- 

मान्याद्ावतिष्याप्तेः अत्वन्ताभावस्यामवेऽभावाच्च मत्यन्ता- 
भावस्य अकाङिकसम्बन्धलसतगाभावरूपतय। ससर्गाभावे- 
ऽमावप्रवेरोनात्माश्रयाच्च । अमाषहति--प्रयोगजनकधीवि- 

धय वमिति चेन्न दषसाधनताक्ञानधिष्रय इषटसाधनत्वेऽतिन्यात्तिः । 
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(से°)ग्यवहर्तत्यज्ञानत्वेन जनकत्वं विवक्षितमिति चेन्न जनकत्वज्टर- 

जिक्षासायां निजाश्चय।प्रत्तः । विधिमुखघत्ययाविषयत्वमिति चेन्न 
सविषयत्वऽभावभ्रवेङ्लात् अस्तीति प्रलययस्याभावेपि सच्वेन विधिमु- 
खप्रत्ययत्वसस्वाश्च । मावत्वप्रकारकप्रामित्यविषयत्वमिति चेन्न भा 
वत्वस्याभावाविशेष्यकमभ्रतीति विशेष्यतयाऽऽत्माश्चयात् । पव सस. 
गामावत्वमपि न प्रतियाग्ारोपहतुकव्रेविषय(भवत्वम् भारोपस्य 
रमरूपतया भ्रमत्वस्य यत्र यन्नास्ति तत्र तत्प्रकारकश्चानतररूपतया 

सादित्वस्य प्रागमावप्रतियागित्वरूपतयात्माध्चयात् । प्व ध्वक्ल, 
त्वमपि न साद्यभावत्वम् ध्वसगभप्रागभावगभत्वात् । अत्यन्ताभा- 
घत्वमपि न जकालिकसस्तगं।मावत्वम् ससगाभावेत्यन्ताभावप्रवे 
दात् । नाप्यन्योन्याभावस्वम्प्रातयामेतावच्छेद्का रोपहेतुक धीषेष्र- 
याभावत्वम् अवच्छेदकत्वस्य्रावच्छेदयान्यूनानतिरिक्तद्त्तित्वरूपत- 

या नियमस्य व्यासिरूपनया तज्ान्योन्याभावप्रवश्नात्माश्रयात्। 

पच चाभावत्वादयो भिन्ना पव पदाथा दइति चन्न, 

पतेष।मखण्ड।पाधिरूपत्वात् । नच तस्येव पद्ाथान्तरत्यम् 
सामान्यन्तभावःत् । न च।पसिद्धान्तः सामान्यं द्विविधमुपाधिरूपं 
जातिरूपञ्च उपाधिर्दिचिधः-सखण्डाखऽखण्ड्यति बवद्धमानोपा 
ध्यायाटिखतत्वनास्मतापतृचरणगुरमः हाघ्र [श्रामत्?)] ¶्रगदभमम 

टाचाय॑दटिखनान् । उद यनाचाधस्तु प्रङ़तमाप्यव्याख्यावसरे जाति 
रूपस्येव सामान्यस्य प्रदरोनं छृतं स्वरतन्जरीत्या उपाधिरूपस्यसा 
मान्यस्य बहुषु स्थलेषु तरपि स्वीकारात् । स्वरूपसम्बन्धविरष 
पवामावत्वाद्ार्त्यपि केचित् । प्राभाकरास्त्वमाव पव नास्ति 

कुःजाभावत्वम् सति धर्भेणि धमचिन्तति न्यायात् । न चेवं 
भूतले घटो नास्तीतिप्रतीत्यनुपपत्तिः केवलाधिकरणेनेघाभाव- 
प्रत्यग्रोपपत्तरिति चेत केचल्यस्य घरशुन्यत्वरूपतयाऽभा- 

वस्वीकारात् भूनरुस्य भूनरावृत्तितया९ऽघाराघेयभावानुपपत्तेः 
घटवद्भूतरुभिन्न भूतखमभाव इति चेन्न पूव घटवति पश्चात् घरश- 

न्य घटकवद्धिश्नत्वा भावात् स्वरूपभेदस्यापि व्याप्यचु्तित्वात् अच्रर्य- 

त्यन्तवाभाव तद्वतोष्प्रसिंद्धश्च । उत्पर्स्यते घटो धरात्यन्ताभावो घट. 
मेद दति विलक्चषणप्रतातीनामेकेनाधिकरणनानुपप्तेष्च । काल. 
विशषसम्बन्ध पवाधिकरणऽभाव द्येक प्राभाकराः | तदृपिन, 



द्रव््रग्रन्वे व्यञ्जनानिरसिः। ८९ 

(सि०)यस्मिन्काले तत्र घटो नास्ति तस्य कालविशिषतय। भावपुर- 
स्कारात् । अधिकरणज्ञानमेवाभाव इतीतरे । तदत्यवयम्; घटवदू- 
भूनलमिति ज्चानस्याप्यमावत्वावत्तेः । घटाविषयकं भूतलक्ञानमभा- 
च शति चेन्न घटवति घरास्फुरणदरायां भूतलञ्चानस्याप्यभावत्वा- 
पत्तः । घरवद्भूनलं इतिक्चानभिन्नं भूतलक्ञानममाव इति चेन्न एषं 
हि शानन्ञययोाराघाराघयमावोपपत्ताचपि क्ञानाभावदद्यायाममावप- 
त्ययभावाभाच भावसखद्धावापत्तः। न च तत्न कस्यचिद्ावद्यकः श्षानं, 
भगवतो मवतानङ्गीकारात् सवमुक्तिदश्लायां केषामीप श्ानाभावेन 
सववस्तुसद्धावापत्चः । तस्मादस्त्यभावस्तच्वान्तरमिति | 

(१४) नन्वस्ति ध्यज्जना प्रचर्यन्तर पदाथन्तरम्। तथाहि हाक्तिरी- 
इवरेच्डा तज्क्षानं वा । लश्चणा तु शकयलकष्यसम्बन्पेा यथा गङ्ायां घोष 
इत्यादो प्रवाहादि वीराचोः सम्बन्धः सयोगादिलक्षणः। तात्प तस्प्रती- 
तीच्छयेच्चरितत्वम्। आकाश्चा पदानां परस्परसहकार्ता। साच- 
कस्य पदस्यापरपदं विनाऽन्वयबोधाजनकत्वं यथा घटमानयेत्यादौ 
न ह्यानयेति विना धटमित्यस्वान्वयबोधजनकत्वम् । आकक्षाच 
पद्यावाक्ययोश्च । पदयेथथा घरमित्यत्र नामवषिमक्योः । वाक्ययो. 
स्तु श्रदार्येतेव क्रियाकारकयोः पदखमुदायत्वेन वाक्यत्वात् । घटः 
क्मत्वमिस्यादो तु नाकांश्चा स्वरूपायोग्यस्वेनैव फलाजनकत्वेऽपरप- 
दविरम्बन तद्मावात्। अथोवाधो योग्यता । अश्चिना सिञ्चेदित्यादौ 
त्व्थष्ाध एव । अन्वयगप्रतियोग्युपास्थनीनामग्यवधानमासात्तिः गिरि- 
भुक्तमभ्मिमाननेनेत्यादौ तु व्यवधानमेव । न च शक्तयादिषु व्यञ्जना- 
न्तभावः सम्भवति । तथाहि-- 

गस्छ गच्छसि चत्कान्त पन्यानस्सन्तु ते श्िवाः। 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाधत्र गतो भवान् ॥ 

इत्यन्न गमनाभावः प्रतीयते। नच तच्रश्क्तिः-एतत्पद्यवतिनां पव् 

नां गमनादाचव शाक्तः अभावशचक्तस्य नजदेरप्रयोगात् । नापि लक्षणा 
गङ्गायां घोषस्येव कान्ते गमनस्य बाधामावात्। तात्पयं तु पद्ार्थवि- 
द षान्वयं बोधयति आकांश्चादयोपि तथा। न चं गमनाभावः प्रुत- 
पदा थाीन्वितः। तस्माद्धमनामावप्रत्यायक व्यज्जनाख्यं ब्ृच्यन्तरं स्वीक). 
येम । तच्च पद्गथान्तरमेव द्रन्यादिषु सघस्वनन्तमावात् । न तद्रभ्य- 
गुणक मास्मक- गुणात्मके शञ्दे वचेः । नापि सामान्याधारमज्म्- 

११ 
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(सेऽ)अथस्यापि व्यञ्जकत्वे तस्थ च क्ाचिदमावात्मकतया तत्र सा- 
` मान्याद्यस्तम्मवात् । अथामाषात्मकोऽथैः कुच व्यञ्जक इति चत् । 

- उअ णिश्चरणिप्फन्दा विसिनीपत्तेम्मि रहश् बला । 

णिम्मलमरगअभाअणपरिष्िमा सङ्खखत्ति च्व ॥ 
अत्र निष्पन्दत्वेन निर्मयत्व व्यज्यते तेन जनरदहितस्वं 

तेन सकेतस्थानत्वमेति । तथा च निष्पन्दत्वस्याभावरूपस्यैव 
व्यञ्जकत्वात् तश्र सामान्यदिरसम्भवान् इति चेन्न । 

अनुमानेनेव गमनामाघप्रतीतेः। तथाहि गमनं मया न कतेव्यं मद्- 
निषदे तुत्वाद्विषभक्षणादिवत् । मरणरूपानिष्टदेत॒त्वप्रतीतिरप्यनुमा- 
नाद्व इयं-त्वद्रमने मन्मरणदेतुरिति-क्ञानवघती मद्भन्तव्यदेश्ते जन्मः 
प्राथनावसवाधन्नेवं तन्निवमर यथा मयि पेमराहितं ध्यक्तयन्तरमिति 
क्षानावच्छेदकतया तद्धतुत्वसिषद्धिः । साध्यताधच्छेदकरूपेण साध्य- 
सिद्धेरजुमानफलत्वातं । तस्मान्न व्यज्ञनाख्यं ब्स्यन्तरमिति न तत्प- 
दाथान्तरमिति। व्यञ्जनायां साधनदूषणप्रकाराविस्तारश्च मल्छृतालङका- 
रभास्करकाव्यप्रकाशप्रकाडतत्खण्डनेकावरीविवरणदारदागमम- 
नोरमादौ स चमत्कारं दरषटव्य इति ॥ 

(१५) ननु स्फोय्लक्चणे स्फुटे तच्वान्तरे कथ तावन्त्येव तत्वानि । 
नच तत्र मानामावः-पकः पदमित्यादिप्रतीतेरेव तत्र मानत्वात् । नहि 
पद्दिषु स्वामा्िकमकत्व सम्भवति नानावणोत्मकत्वात् । तस्मा- 
त्पदस्फारेक्यात्पदेकयम् वाकयस्फारैक्याद्वाकेयक्यम् । पवञ्च स्फो- 
टो द्विविधः-पदस्फोरो वाकयस्फोरश्च। पद्ाभिव्यंग्यः पदस्फारो 
वाक्याभिव्यग्यो वाक्यस्फाटः) तत्र पूर्वपूर्वव्णेँरीषद्यग्यश्चरमवणे- 
नतु स्फुटतया पवे वाक्येपि पूरवैपश्चरमपदेन च दषरस्फुटरतया 
व्यज्यते तथा चास्ति स्फार इति चत्। 

` पकश्चाक्तिपच्वेनेकानुपूर्वीकत्वन वा पद् पएकरत्वप्रस्ययोपपत्ते 
वाक्येऽप्येकत्वप्रत्यय पकाथत्वमवोपाधेः । तदुक्तम्-"अथैकरत्वादेक 
वाक्यं साकंक्षञ्चेद्धिमागे स्यात्'-शति । अत्र घरमानय कटकशमानये- 
त्यनयोरेक वाकयतावारणाय साकांक्षमित्यादि । न च तेत्रकन्य- 
तिरेकेणापरस्यान्वयवाघाजनकत्यापिनि नार्कक्षा । ननु पदाथ- 
वाक्याथप्रत्यायकष्विन स्फाटद्वयस्वीकारः पदवाकयाभ्यां स्फो- 
रद्वयप्रतीव्युत्तरम्थ॑दयप्रतीतेरिति चेन्न अन्यैव तयोः प्रती- 
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(से °)व्युर्पत्तेः-पद हि सम्बान्धितथा पदां स्मारयति हस्तीत्र 
हास्तपकम् तत्र यथा न हस्तिनः स्फे।टपिक्षा तथा पदस्यापि। स 
म्बन्धश्चात्र शक्त्यादिकमेव वाक्यमपि योग्यताद्िसनाथं निजाय घ 
थयिष्यतीति कि स्फटेन । नतु डित्थादिश्चच्दपाधित्वन ` स्फोट 
स्वीकारो डित्थत्वादेजातेरुपाधवौ वक्तुमरशाक्यत्वादिति चेन्न यत्र 
डित्थादिससक्ञाप्रणयनं तद्तासाधारणधमंस्येव कस्याचत्तवुपाधे- 
त्वात् न ह्यसाधारणधर्मद्युन्यो धमांजगत्यरित अन्याभेदप्रसङ्गात्। न- 
हि डित्थादिपदात्क्लृष्ठोऽसाधारणो धमां न भासतेस्क्टेप्ः स्फोटस्तु 
परिस्फुरतीत्यत्र प्रमाणमस्ति । तस्मात्स्फोरःपि न शक्त्यादिवत्पदा- 
थान्तरम् । 

(१६)ननु विश्िष्टवोधे सभुहालम्बनाचिशिषभङ्गय किञ्चिदेटक्षण्यं 
वाच्यम् ।न च विशिष्टमेधस्य ससगेविषयत्वं, वदण्डी पुरु 
ष द्त्यत्रेव दण्डपुरूषसयोगा इत्यत्रापि ससमेस्य भानात् तथाच 
ससगशमयांदया तथात्वं तथा । साच न कटमपदाधथसाथौन्तगतति 
पदाथीन्तरतया स्वकायं । तथाहि न तावद्िशेषणविशेष्यांशातिरिः 
्तक्ञानांशाभानमव, ससगेमयादाभानस्येव क्ञाननेयामकत्व आत्मा 
श्रयापत्तेः ससगेमर्यादयेति तृतीयया स्फुटं नियामकत्वलाभात् । 
ननु मास्तु विषयतत्सपुहारम्बनाद्धिशिष्टाधेयो विषः कायंश्ृतो 
कारणतो वा भविष्यति, दण्डी पुखष इयतो दण्ड्यर्थप्रचुत्तेः 
समरहारभ्बने चातथात्वादिति चन्न । विङ्ञाषणाविशोष्यांशातिरिक्त- 
विषयकत्वस्यैव विरिष्टज्ञनि समुहाकम्बनादवेरिष्ख्य रूपत्वात् । सं. 
समेमयांदया भासत श्यस्य नायमथो-यत् ससगंमयादाकरणक्वोधे 
भाक्त इति । येन करणीभूतायास्तस्याः स्वरूप मुग्येत क्न्तु विश्ेष- 
णविक्चेष्यांशातिपिकतांश्च विषयत्वम् । पवश वाक्याथमहिम्ना भानम- 
पि चिशषणविशेष्यांशातिरिक्श्चाब्दबो धांराविषयत्वम् तेन वाक्या. 
थेमहिभ्मापि म पदाथान्तरत्वशाङ्धदोखामधिरोहति । ननु भवतु भ 
धदुक्तं ससगमयादया वाक्याथैमहिम्ना च स तन्ध्रबीजचिन्ता 
तु न मदुक्तिमन्तरपितीति खत, सत्यम्, विशचषणक्ञानाच्छन्दासिम - 
काया विरिष्टबाधसासग्रथा आकांक्षादिरूपायाः दाब्दबोधस्तम- 
प्रथाश्च तथात्वात् । न हि सप्रुहाठम्बने विरषणङ्वानविशेष्यभान- 
सखामध्री तदुपतया सस्तोग्रहासिका विरिष्टषाधसामप्री सद्भव- 



८५ सटीक प्रशस्तपाद याध्ये 

(से9)तीति न ससर्ममयौदावाक्याथंमहिमा महामिन्चां मनसि 
पदाथान्तरत्यंनकातरतीति सक्षेषः 

(र७)मनु परः परी षसं इत्यादयः पुलेङ्कादयः शाष्द्ाः 
पुस्स्वादि प्रतिपादयन्ति । तर्च पुस्त्वादि न प्रसिद्धमेव पुस्त्वादि पु 
रुषादिगतस्य पुस्त्वादेः पट।दावभवत् । पटः परी वास इति टङ्क- 
तयाङ्कितपदन्रयेणाभिधीयमानायमेकस्यां व्यक्ती विरुद्धानां षु 
रुषाविगतानां पुस्त्वादनामसम्भवारच । नन्वतेः शब्दैः पुस्त्वादेयो न 
प्रतीयन्त पत किन्तु हाब्दाकारप्रकारमदमान्न लिङ्कमेदेन भवति य. 
थदमियमयापोति चन्न लिङ्ग पुस्त्रीनपुसकवाच्गर उपचयादिरूपो व- 
स्तुधमं इति प्रसादाथविरोधात् | तथा च पुसत्वादयोपि पदाथीन्तर- 
मेव । ननु महाभाष्वसखम्मातिं पुरस्कृत्य प्रसादरृतव किखतमुपचयः 
पुस्त्वमपचयः स््रीत्वमनयो्तिवक्षायां पुलिङ्गखिद्धे उभयविवक्षायां तु 
नपुंसकमिति, तथाचोपचयाविरेव पुस्त्व न तच्वान्तरमिति चेन्न पुं 
लिङ्का्षिभिः शब्देय उपचयादिः प्रतीयते तस्वरूपानिरूपणात् । न 
हि दृक्ष गङ्गत्यादावुपचयापचयो उत्करषापकषे कोचिव् ब क्षगङ्गागतौ 
प्रतीयेते तथात्वेऽवयिक्ञानापेक्षा स्यात् । ननु मवहरिणा लिङ्गस्य 
सप्त प्रकारा उक्तास्ते यथा- 

स्तनकेश्रादिसम्बन्धो विद्दिष्ठा घ स्तनादयः। 
लवुपव्यज्जना जातिगुणावस्था गुणास्तथा ॥ 
शाम्दापञानेताथार्मा शाब्दखस्क!र इत्यपि । 
लिङ्गानां खिङ्गतस्वजञेर्विकत्पाः सम्प्रद्िताः ॥ | 
सथा चेतप्वन्यतमो लिङ्गार्थ इत्ति सेन्न। तदीटयादौ स्तमक्ेशादिस- 

्बन्धविरिष्ठस्तनादि तदुव्यङ्यस्थादिगतजातिचधिकैषगुणावस्थारु- 
णविदाषाणामप्र्वीतेः, न हि तरीतिप्रयोगे तटादौ स्तनादिसम्बन्धो 
बिशिष्टस्तनादिवो सद्दयज्खया स्ीगता जातिवाो खीगता गुणावस्या 
शुणा वा क्ुतोप्यायास्ति प्रीयन्ते वा--तरस्तटी तरभिति प्रयोगेषु 
तरस्थेक सत्येव प्रसीतिः नापि शब्देन कश्चिरथैविरेषो जन्यते ख 
पव लिङ्गमेदेन भरतीयत इति वाच्यम् शब्दजनिते्येमेदे प्रमाणामा- 
धात्।म हि लिङ्गभेदावर्डिल्लदाद्प्रयोगदशायां करादिषु जातम्रथ- 
विशेषं कथ्िदनुमवति । तस्मादममीतरीखाधारणं  पुरुषदृक्षप्ता- 



व्यग्रन्ये पुंस्ट्वादेः पदाथान्तरत्वश्वण्डनम् । ८९ 

(से०ोचारणं षण्ठज्ञानसाधारणं तन्छान्तरमेव खीत्वादि सीलिङ्गदिभिः 
शाद्डैः पराक्तिपाद्यत इति कथं कणाद्काथेता पव पार्था इति चक्ष ` 

पु्िङ्गादिषु शष्दाकारमेदधक्रारस्येव ध्रामाणिकत्वेनाथमदे माना. 
भावात् । अत पव मतृहास्णापि नरहरिणेव योगजधमसाचव्प्रादिस्व- 
विषयज्ञानवताऽत पव तदृन्तगतास्मदाद्युक्तपारश्चालनश्ाचिना षट्सु 
पक्षेषु चास्वरसेन शष्वसस्कार इत्यपीति लिखितम् । शब्दसस्कार- 
द प्रियमयभमिति तनैव विवृतम्। स चाकारप्रकारभदान्नातिरि- 
च्यते । एवञ्च पुस्त्वादि न तस्वान्तरमिति तस्वविन्मनोरमं पययसान 
म्। ननु सख्रीलिङ्धादिभिः शाबः स्तनकेरगदेसम्बन्धादिष्वेकाथ 
कथ्ित्पकादयने, न च दरीघरीप्रभतिषु तदस्म्भवस्तच्च लक्षणया 
्रृत्तरेति चेन्न | लक्षणा हि न तावरस्तनादिखम्बन्धवरवेनेव स्वा 
थंवन्यन रूपेण क्षाता मवति लक्षणत्यभिधानात् स्तनादिसम्बन्ध- 
स्यतत्र बाधात्, अबाधे क्क्तिपरित्यागानोचित्यत। नच तर 
त्ाद्िनेव लक्षणा तेन स्पेण शक्तेरव स्वीकारात् । अपिचयः शः 
ब्दः क्चिच्छक्तो भवति स एवापरन्र लाक्षणिको यथा गङ्गाश्च्चरः 
सरातसि हाक्तस्तीरे। न च तरटीघदपरीधारीशार्टीवारीकरीप्रभर- 
तयः स्तनसरम्बन्धादिपुरस्करिण कचन शक्ता येनाच्र लक्षणिका भ 
धेयुः। नयु यथाऽऽलङ्कारिकणां गङ्गादिशब्द प्रयोजञनलक्षणायां गङ्गा 
दित्वेतरैव तीराद्धिपरतिपत्तिस्तयेव पावनत्वादिभ्रयाजनपर्ततिनेवाहाद् 
गङ्गासम्बन्धत्वमान्रप्रतीतो तु गगाततरे घोष इत्यन्न पावनत्वप्रल्यया 
स्याततथ) सूयारिरिङ्गादयेपि शब्दा रक्ष्याद्रत्तिनापि स्तनस्म्बन्धा- 
दिना रूपेण लक्षं लक्षयन्ति इति चेन्न । कचिच्छकयाभाकेन लक्षणाया 

धकतुमशकयत्वात् शक्षयलक्ष्यसम्बन्धस्येव लक्षणात्वात् । ननु यथा 

मोरनित्य श्त्यज्च गोत्वविग्विष्टोपस्थितावपि योग्यतवश्याद्धत्वमम- 

हाय व्यक्तावानिस्यत्वान्वयः तथा स्तनसम्बन्धाहिविशिष्टोपस्थितावपि 

स्तनसम्बन्धादि विहाय तर्यााक्कपरैरन्वयो बोध्यत इति वेल्ल । वेष- 
भ्याघ् ¦ दन्ते हि पदाथस्यापरिपन्थितया मवतु तथान्वयवाधः 

प्रृते तु. स्त्यदिधिधिष्टतटादिपदाथस्याभावान्मरुल प्व निहितः 
कुठारं दति क शासस पष्टवादि्रत्याश्चा । मपि च मवृहरिपरिगणि 
तेषु वटुपडयञ्जना जातिरित्यत्र न तस्य स्धरसः। त दुपश््रजनेत्यत्र हि 



८ दै  सटाक्प्रशस्तपादमाष्य 

(स०)स्तनाार्द्व्यंग्या खीलिङ्गादिशब्दश्रतिपाद्या वेत्यर्थः स। चं 
खीत्वादिरेव विवश्चिता। नच खीत्वादेजातिः सम्भवति जाति 
सङ्यात् । स्ीत्वस्य पृथिवात्वपरिहारेण., चरूुणालोकादस्माषु स. 
स्वात् पृथिवीत्वस्य खीत्वपरिहारेण घटादौ स्वात् भूनरवति- 
नीषु निर्तीविनाषु द्वितयसमावशात् शारीरत्वलाम्यात्। ननु भवतु 
शब्दोपजनिताथा्मेत्यत्र तस्य स्वरसः । शब्दोपजनितः रशाब्दोपज- 
नितज्ञ।तचिष्रया योऽथस्तदन्मिति हि तस्यार्थः, पवञ्च रशब्द्न्यङ्खयः 
स्फ(टविशष पव सखीरिङ्गादिभिरूच्यत इति चेन्न । स्फोटस्य हतश 
पारेवत्वात् । ननु शाब्द जन्यक्ञानजातक्ञातताविश्ष प्व सखलिङ्धा- 
देरथं इति चेन्न । तस्याः शब्द् प्रब॒च्युत्तरकालानत्वात् अप्रामाणिक 
त्वाच्च । नु उपचयापचयावकव पुलिङ्गसख्ीलिङ्गा्थ, प्रतीयते हि त- 
टस्तशत्याभ्यां शब्डाथाभ्यां महांस्तरः स्वद्प्शच तर इति चेन्न । नपु. 
सके कोऽथ इति वक्तव्यत्वात्। न ताधदुप्चयाभावे सत्यपचयाभाषः, 
तयोः परस्परािरुखतया पकञ्रास्म्भवात् । पवश्चोभयाविवक्षया 
नपुसकशाब्द प्रयागो निरथक्र पवेति मन्तव्यम् । तथाच लिङ्गमेदेन 
सत्राकारमेद्मात्रम् तथाच खरीपुलङ्गयारपि निरथेकत्वमेव आकारस- 
मपकत्वेनानुगमरात् । अपि च बहुचृक्षा भूर्वहुधरनः प्रदेशो भूरिसं- 
ग्रामं कुलभित्यादिबहुवीदिषु विहेष्वलिङ्गप्राहितया खीलिङ्गाैः 
शब्देरपचयादयाः पतीयन्त इति न सचेतसश्चततसि सञ्चरति ! किञ्च 
यः पुल्िङ्ः शाष्दः सपव चेत् खीरिङ्गो भवति तदा भवतु कदाचि- 
दुपचयाप्चयादिप्रततियुजगरजवखसामनुरोधात् यथा तरस्तरी- 
त्यदोनतुये भिन्ना भिन्नलिङ्गा पृथ्वी सुमेरःकुरुमित्याद्याः ते कषा 
सिदपि प्रत्यास्यविशषं प्रत्याययन्तीति केऽपि प्रतियन्ति,न हि सुमेर 
एृथिवीति प्रयोगे परस्परापेक्ष महस्वमल्पत्व च प्रतीयत इति किष. 
व्येति। नचु ब्राह्मणमनयेति नियुक्ता नियोञ्वाः पुमां समुपहरन्ति ब्राह्य- 
णीमित्पतस्तु सखियम न चाथोविरषाभ्रत्यमे व्यवहारभदः श्रवीतितु- 
महेति तथाच पुंलिङ्गादिभिः शाब्दः पुर्त्वादयः प्रतायन्त इति नि्दि- 
वादमिति चेन्न । प्रत्याययन्तु तर्हि ब्राह्मभी देवदसो मित्रत्याचाः च- 
ब्दा: पुस्स्वादिप्रस्ययस्थ उयवहारेण बङावानयनात् अथस्याप्य्वा- 
धाच्च, नतु घरः पटः कुवती चुटीतिप्रश्चतयः 4 अत पव ब्रक्षणावि- 
त्यत्र न।मथिक्देश्चगतं पुस्स्वमनृथत इति चिन्तामानिधिसेषोषि न- 



द्रव्यग्रन्थ.चिङषरणोपलश्चणयोर्विचारः । ८७ 

(से०)ताषटशि स्थले पुर्त्वादिभ्रतिपादनस्यास्मामिरप्यङ्गाकारात् । 
पवं च चारनरो विचारसंचारः पिद्चरणचिन्तनानुत्रहेण प्रधर्तिंतो 
न परैर भ्यसूयामत्रेणाचगणनीयः प्रवतंनीयस्तु समुत्सायं मारस्य 
दुप्रणभूषणादिभिरिति सक्षपः। 

(१८नन्वस्ति विहोषणोपलक्चषणयाभिद्ः सद सद्ग्यावतकंतारत. 
स्तस्या उभयासराघारणत्वात् सद् व्यावतैकं विक्ञषण. 
मसदुपलक्षणमिति चन्न । काकवन्तो देवद्त्तगृहाः जराभिस्तापक्त 
इत्यत्र सतेप्युपरिश्नमत्काकस्य जटरायाश्चापलश्षणत्वात् । सर्वदा 
सर्वस्य सवत्र विरेषणेऽप्यमावात्, कादाचित्कससर्वस्यापरक्षणपि 
सस्वात्, व्याद्रत्तिबोधसम्यपि सखखस्यापारिभ्र मत्काकादो सत्ञात् । 
नयु विद्ोष्यच्रुततित्वे सति व्यावतेक्रत्वं विशेषणत्वं विन्षेष्यत्वं 
ख न विशषणवक्छं येनान्योन्याश्चयः किन्तु प्रत्याय्यव्याबु्याघिक्ररण. 
त्वम् न चोपत्मिमत्काकादेगृहादिविशेष्यड्तित्वमस्तीति चन्न। 
जरखाभिस्तापस इत्यत्रातिव्याप्तः जखायास्तापसबुत्तित्वात् । अत पव 
विशेष्यतावच्छदकसमानाधिकरणत्वेन प्रतीयमानत्वं विशेषरणत्वमि 
त्यपि निरस्तम् । जटाभेस्तापस इत्यत्र जटातापसत्वयाः सामाना- 
धिकरण्यप्रतीतेः। विशेष्यवाचङ्पदसमानविभक्तिपदप्रतिषाद्यत्वन्तु 
काकवदटेवद्त्तगदमित्यत्ोपलक्षणे सर्वत्र तृतीयेति नियमामावा- 
त् । अप्रयोगदकशाययां शब्डघटितस्य विकश्ोषणत्वमुपलक्षणस्यतुन 
विशिष्टघीषिषयकरत्वम् काकवन्तो देवदत्तगदा शइव्यन्न काकतसत्व. 
दशायामपि काकविषयत्वप्रतीतेश्चान्तत्वापत्तेः तथाच तन्न तृणत्वा- 
दिरेव धपमरौभास्तेऽत पव गङ्गायां घोष हत्यत्रप्युपलश्यतीरवि- 
हाष्यस्थेव भाने न त्ववच्छेदकतयाप्युपलक्षणस्य प्रवाहस्य । नन्वे- 
चं विहषणत्वस्य बुद्धिगभत्वे तद्धिषयिणी घरटोऽयमित्यादिश्ाक्चुषी 
वरिशिष्टधीनै स्याद्रुद्धेरचाश्चुषत्वादिति चेन्न । विद्िष्टधिया विहोषण- 
विषयत्वेमि वि्तेषणत्वाविषयकत्वादिति । नयु प्रतियोगिविशिष्ठ- 
धी विषयत्वं सिश्यष्रणत्वामिति चेन्न घटाभाव हत्यक्पिटश्चणे 
प्रतियोगिविशिषटधीविष्यत्वादतिष्यािः तत्र वृणत्वदेरिषव भा 
समानस्य कस्यचिद्धपरस्थ वक्तुमक्चक्यतया घरस्याप्यमान इतराभा- 
वविष्टक्षणघटाभावभानानुपपत्तेः । अपि च काकस्य शाक्तयापस्था. 



८८ .  सटीक्षप्रदाससषादनाध्ये 

(से°)पितस्य शाब्द्बोघाविषग्रते प्रकारान्तसोपास्यतस्प तुणस्वादेस्त- 
द्विषयत्वे काकपद् छाक्चाणिक स्यात्। नच काकपदान्न तदुपास्थितिः 

प्रकारान्तरादिति न काकपन्रं ङाक्षणिकमिति वाच्यम् प्रकारान्तर- 

स्याभावात् भवि वा गङ्कादिपदपि तत्समवन लक्षणोच्छदापन्तः। भर 
कारान्तरोपस्थितस्य शा!व्दवोधाविषयत्वाश्चार्थाध्यादार्तयानयना 
पत्तः । अपि च गंगायां घोष इत्यत्र गगाया उपरटक्षणत्वन वा? आद 
उपलक्षणप्रतिपादक गज्ञ(पदस्येव काकादिपरस्यापि छाक्षणिकत्वमे- 
घोचितम् । अन्त्ये गगायामेवोपटक्षणलक्षणातिनभ्याप्तिः | व्यावतकर्वे 
सति क्रियान्वयित्व विशश्षणत्व तद्धिन्नत्वमुपलक्षणरक्षणत्वमिति च- 
छ । घटवद्भूतखमित्यादो क्रियाहीनेऽव्याप्तः । न च क्रि धानस्य शा- 
घ्षोधाविषयत्वमेव, अस्य मतस्य षेदाक्षरमाजन्यासन्यासक्तचेतसाः 
मेवोचि तत्वात् क्ाब्दबोध आवह्यक्याग्यतादेरेव प्रयाजकस्वात् श. 
ख्द्ाप्रयोगदश्तायां विहाषरणाोपगतश्च क्रियान्वयावगादिक्लाव्दबोधा्ि. 
वयत्वात्। नञु घरोयमित्यादिविशिष्टब्रोघस्याघटव्याबृकतायमिन्यादि- 
र्थो न तु घरत्ववानित्यादिस्तत्कारणञ्च कचिषदेशेषणज्ञानं 
कचिदुपलक्चषणज्ञान तथाच विरिष्टबोधक।रणज्ञानविषयत्वे सति 
प्रत्याय्यव्याञरत्तिसम।(नाधिक्ररणत्वं विहषणत्वम् उपरिभ्रमत्काका- 
दि तुन व्याबृत्यधिकरण गरड तिष्ठनीति चन्न । विश्िष्टवाधस्यानु- 
दग्रवसायानुरोधेनापोहवबादपातभिया घरादृयुपस्थितिविलम्बेन च 
रन्वादिमरवादिविषयत्वस्येव स्वीकतुमुचितत्वात् तापसरवृत्तौ 
जगरायामतित्यातेश्च । साक्षात्सम्बन्धेन विकह्प्यचुत्ति विशोषणम् पर. 
स्परासम्बन्धेन तु तथोपरक्षणम् उपरिथ्रमत्काक्ादि तु साक्चात्सम्ब- 
न्येन गरडवृत्तीनि चेन्न । गौरनित्य हत्यत्रोपलक्षणस्यापि गोत्वस्य 
साक्षात्सम्बद्धत्वात् अन्यथा गोत्वप्यनित्यत्वापत्तेः। रोहितः स्फटि- 
छर इत्यादौ परम्प्ररासम्बद्धस्य लाहितेत्यादेर्विंश्षणत्वाद्व( | यतस्व. 
यमन्वत्ति ताद्वशषघ्णम् यदुपस्थापितमन्वति तदुपलक्षणम्, दण्डी 
पुरुष इत्यादौ दण्डादेरेवान्वयात् काकवन्त इध्यादो तदुपर्थापित- 

तृणत्वदिरन्व यादिति चन्न । घटाभाव इत्यत्र प्रतियोगिन्युपरक्चषणऽ* 
तिन्यात्तः तन्रोपस्थाप्यामावनाभाववैलक्षण्याय तस्यवान्वयात् । ननु 
व्याद्रत्तिवोधसमये विशाष्यनिष्ठं व्प्रादतेक विकशेष्येऽसश्च।णलश्चषणं 
त्कार तत्र सती जटा विक्षेषगमेषेति चन्न रूपवति प्रतीति काले 



प्रव्यय्मन्ये विदषणापटश्चषणयोविंचारः। ८९ 

(से.)घरे सस्वात् तस्माद्विश्ेषणस्वमुपलक्षणत्वश्च पदाथान्तरमेवेति चत् 
अच्राह प्रत्याय्यव्याचृस्यधिकरणतावच्छेदक उ्यावतेकं वि. 

शोषणम् अतथामूत च व्यावर्तकमुपलक्षणम् । दण्डी पुरुष 
श्त्यत्र व्याब्ररयधिकरणताऽनतिप्रलक्तेन दण्डनावच्छियते न तु 
पुरुषत्वेनातिप्रस्क्तेः । उपलक्षणे तु न काकादिभित्ौत्रसपधि- 
करणतावच्छेदेस्तदमवेऽपि व्याचृत्तिप्रतीतेः, किन्तूतृणत्वादि- 
ना । धराभाव इत्यत्रापि नाभावस्य ग्याद्रुस्यधिक्ररणवा यटेना- 
घच्छिदयत तत्राव्रृत्तः किन्तु घटप्रतियोगिकत्वादिनान्येनेव } ननु 
व्याच्रर्याप्रताता व्या्रत्तिघरितस्य विदहाषणत्वस्यं प्रतातिने स्या- 

दिति चेन्न व्याचृत्तिप्रतीतावेव प्रतीतेरङ्गीकारात् । विद्ष्यस्येत- 
रान्वयप्रतियोगिताचच्छदक म्याव्रतक विशेषणम् दण्डिनमानयत्यन्न 
हि पुरूषस्यानयनान्वयिता दण्डनावच्छद्यते । काकेन देचद्त्तस्य मु. 
हा श्व्यत्रतु गृहस्य देवदत्तान्वयिता न काकनावाच्छद्यते तदभा- 
वद्शायामप्यन्वयसस्वावगमात, कन्तु तत्परिचित्तनात्णत्वादिना। 
धन्वयितावच्छेदकपरिचायकतयवोपलक्षणस्य साफल्यमपि, घर 
भावत्िष्ठतीव्यादाषपि प्रतियोगिनो नान्वयितावच्छेदकत्वमभ वेऽ 
चतः किन्तु तस्प्रतियोगिकत्वस्येवति वा । यदाेकरणतया क्षात प्ट 
घ॒ धर्मिणीतरान्वय्धीस्तद्ष्यावतकं विद्चेषणम-दण्डिनमानये- 
त्यत्र दण्डस्तथैव दण्डा्धिकरणत्वप्रतीत्यनन्तरमेवानयनान्वयात् । 
काकेन देवदत्तस्य गृहा इत्यज्र तु न तथा काकामावदश्लायां काक्रा- 
यिकरणतामग्रतीत्य तत्परिचितोक्तणत्वाधिकरणतां भ्रतात्य देवद 
तान्वयप्रतीतेः। घराभावस्तिष्ठतीत्यत्रापि तथाभ्मवे घटच्रत्तरिति 
घा! चिगेष्यान्वयिना यस्यान्वयस्तद्व्यावरतकं विशषणमरतथाभूत 
तुपटक्षणम् , रूपति सत्तेत्यत्र रूप विशेषणं घट श्व रूपेपि स्वात् 
रूप्ति रस दृत्यन्न तूपलक्षणं घटे सतो रसस्य रूपेऽससवात् इति च 
ठ्यावतेकपद्स्थाने पद् (स्यानेकाथव्व) ? षेति चिन्तामणिकृतः। इद 

मादितो विचायते प्रव्याय्यव्याच्नच्याघेकरणतावनच्छेदकत्वे सति भ्या- 
घर्त॑कत्व विद्ाषणस्वमिच्यन्न प्रत्याय्यत्व स्वेन येन केनचिद्धा 2 नाद्यः 
तावतेव न्यावर्तकत्वप्राप्तौ व्यावरतकत्वविरहषणवैय्यात् । न द्विती. 
यः सस्या व्याद्रत्तः केनचिदवदयम्पत्याय्यत्वे प्रत्याय्यत्वविश्चेषणवेय- 
थ्यास् । व्यावतकत्वञ्च यदि व्याद्रत्तिवुदिस्वरूपयोग्यस्म्, तवा के 

१२ 



९०  सरीकप्रशभ्तपाद् भाष्ये 

(से०) वलान्वयिनो धर्मस्य तदावक्यकमिति व्यथे विङिषणम् । अधं 
प्याच्त्ति बुद् ध्युपहितत्वन्तद्ा व्यान्र्तिवबुद्यनुपधघानदशायामग्यािः। 
अथ जनितव्यान्नात्तिवःघत्वम् अस्मदाद्यज्चातविदोषणेऽग्यापेः । यो- 
गाभ्यासेनव्याच्रन्तिधीरिति चन्न तेषां हेतारिव साध्यस्यापि ज्ञानेन 
सिद्धसाघनेन व्याब्र्तिवुद्धनुत्पत्तः । नहि तेषां तकैरासकः्के मान- 
म्रस्ति येन सिषाधयिषा भाष्यत । न च वेधम्यज्ञानसहरकृतप्रत्यक्चेण 
मेद् ग्रह।त्परत्यक्चषसदकःारितया मेदज्ञाने योगिनो विङ्ञाषणज्ञानस्योपयोः 
णः। न च तन्निरवेक्षा पव योगजधमास्तेनेदं गरणन्तीति वाच्यम् 
वेयथ्यात् । नज विहेषणोपलक्षणन्यतिरिक्तापरञ्जकप्रमरयत्वादिव्या- 
वृत्तये व्यावतेकत्व विररोष्रणम् प्रतियोगिप्रसिद्या केवरान्वयिनाम- 
व्यातैकत्वालच्पत्याय्यकः वा व्यावृत्तर्विशषणमिति चेन्न व्याद्स्यधिक- 
रणतावच्छेदकत्वेनेव तद्व्याच्त्तिखाभात् भ्रतियोग्यप्रिखया स- 
कट प्रमेयगतव्यादृस्यप्रसिखया तद्ाधिकरणतावच्छेदकत्वस्य प्रमेय- 
स्वादाचभावात् , आतीरक्ताप्रासिखयाऽनतिरिरिक्तत्वगभोावच्केदकत्वा!. 
प्रतीतेश्च । प्रतियोग्यभावेन व्यावुस्यभावन तदृधिकरणत्वाप्रतीत्या 
तदवच्छिन्नप्रघ्ययजनकत्वस्याप्यवच्छेदकत्वस्याभावात् । यदपि 
विक्षष्यगतेनान्वयप्रतियोगितावच्छदकत्ये सति व्यावतेकत्व वि. 
शोषणत्वमिति, तदपि व्यावतकत्वपदेवयथ्यादेवापा्थकम्। न च प्रते 
यमाभेघेयामित्य्रास्ति प्रमेयस्याभिधयस्थय चमेदटक्षणोऽन्वयस्त- 
त्परतियागिनि प्रमये तद वच्छित्तप्रस्ययजनकत्वलक्षणं प्रमेयत्वे त. 
दुव्याचृत्तये व्यावतेकं विश्षेषणभमिति वाच्यम्। ह्ान्दबोाघमादायान्व- 
यप्रतियो गितायां वाच्यायां शब्दप्रयोगदद्ाथां विङ्षणत्वानापत्तः, 
शाब्दभ्रयोगदकहायामपि दण्डीत्येतावन्मातच्रप्रयोगे दण्डस्याविक्षेषण- 
त्वापत्तः इतराभावेनेतरान्वयाभावात् । घराभाववतीत्यन्न चरस्य 
विश्षणत्वापत्तेश्च -अभावोपस्थित्यन्वयप्रतियोगिताया धघटेनैवा- 
वच्छेदात् । घटेन नावन्छिदयतेऽभावेडत्तेः किन्तु धरप्रतियोगि 
कत्वेन तत्त विद्ोषणमेवेति चेन्न श्ब्द्ाप्रयोगदश्चायां विशेषणत्वाना- 

पत्तः । नन्वन्वयस्सश्नव दाब्देन बोध्यते न तु क्रियते तथाच शाब्दाप्र- 
योगदश्ायामप्यन्वयस्तत्प्रतियोगितातद् वच्छेदकानि न दर्भिलानि 
दण्डीत्येतावन्माजप्रयोगेऽपि न दोषो कास्तवस्थित्यायन्वयस्थ तत्र 
सरवादिति वन्न सषच्छित्तिप्रत्ययजनकत्वं यथधवच्छधाधिकरणाध- 



द्रव्यमग्रन्थे विशेषणोपष्टक्षणयोविचारः। ९१ 

(स ०) च्छिततिप्रस्ययज्जनकत्वं तदा तत्र बर यात्येव अवच्छयाया अ 
न्वयप्रतियोगिताया अधिक्ररणप्रमेये प्रतियोग्यप्रसिद्यावच्छिच्यप्र- 
सिद्धेः! यद्यवच्छेद्याचच्छिन्नि प्रत्ययजनकत्वं तदापि नावच्छेदक- 
स्यावच्छेयेऽवियमानस्य तद विच्छत्तिप्रत्ययत्वाचुपपत्तेः। तदषच्छि- 
न्नत्वाद्व तद् वच्छेद्यमितरेभ्यो व्यावर्तत इति चन्न तद्वच्छिन्नत्वस्य 

तद्व्याधर्तितत्वरूपतया साध्याविन्चेषात् अवच्छेयान्युनानतिरिक्त- 
बुततेरेवावद्छत्तिपत्ययजनकत्वात् तस्य चातिरिक्ताप्रसिद्या प्रमेय. 
त्वेऽसम्मवात् अन्यथातिरिकतन्यूनवृत्तेरप्यवच्छित्तिप्रत्ययजनकत्वा- 
पन्तेः। तस्मादिदमपि क्षण लक्चषणाखक्चषणन व्यथेविश्ेषणत्वन ग्रस्त. 
मितिन प्रक्नास्तम् । यदपि यदधिकरणतया ज्ञात पव धर्भिणि 
दतरान्व यघीस्तद्याचतेकं विश्रषणमिति,तदपि न~-यद्धिकरणताक्ञान 
चिना धमिणि यस्यान्वयोा न ज्ञायते तद्धिन्ञेषणमित्यभिप्राये दण्डि- 
नमानयेत्यस्य शाब्दबोधस्य विष्ये दण्डेतिविशेषणभ्व्यात्तेः दण्डा 
यिकरणताक्ञाने विना दण्डान्वयस्येव ज्ञानात् । यदधिकूरणताक्ञानं 
विना स्षेतरस्य कस्याप्यवन्यो नक्ञायतेश्त्यर्थपि दण्डादौ न याति 
सामभ्रीवश्षेन पुरुषादा दण्डाद्यधिकरणतवमज्ञात्वापि कदाचिद्नयना- 
द्न्वयप्रतीतेः, अन्यथा पुरुषमानयेत्याद्यन्वयवबोधानामुच्छेदापत्तेः। 
यदाधिक्रणत्वं ज्ञात्वेतरान्वयो क्ञायते तद्दिश्चेषणं, गच्छति च दण्डा- 
दौ कदाचिदण्डाद्यधिक्ररणं क्षात्वानयनाद्यन्वयप्रतीतेरन्यथा दण्डि- 
जमानयेत्यादि वो धानामुच्छेदापत्तरिति चन्न इतरतया क्षानदकायां 
विलेषणत्वापत्तः) यदपि विश्ेष्यन्वयिना यस्यान्वयः स व्यावतको 
धमो भावविक्षणमिति । तदपि न धोतत-रूपवान्यस शत्यन्न 
रूपस्य विक्षषणतापत्तः । विशेष्यान्व यिना प्रमेयत्वेनास्यान्वयात्। 
प्रमेयत्वे रूपं विक्षेषणमेषव रसे तुपरश्चषणमिति चेन्न पवं हि विशे. 
ध्यान्वयिना येन यदृन्वीथते तस्य तदिश्ेषणमित्य्थ रूपवति सस्ते 
त्यत्र सत्ताया रुपं विशोषणं स्यादिति रूपस्य घर विद्रषणत्वान।- 
पत्तरिति॥ 

अग्रोच्यते-धम्मेस्तावश्रििधो-विशेषणमुपलक्षणमुपरज्जकश्चेति 
भेदात् । तत्रोपरञ्जकं स्वेपरक्तवुद्धिजनक्ं यथा प्रमेयत्वादि ।: 
विदोषण तद्यत् स्वतो व्यावतकं यथा दण्डदि। यत्तु व्यावेतकस्यो- 
शव णत्वादेः परिलायकं काकादि तदुपरुश्चषणम्। एव च काकाद्यपियदि 
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(स०)खतो व्यावंतयति तद् धिशेषणमेव। दण्डाद्यपि यष््। दयाधतेक 
श्रत्थाययति तदोपलक्षणमेव, प्रतियोग्यप्यभावस्य यव्ा स्वतो व्याव. 
तंकस्तदा विरोषण षदा तु स्वप्रतियोगिकत्वादिग्यावतकमुपस्थाप- 
यति तदोपरक्षणमेव । न च यत्नोपटक्ष्यतावच्डेद्कन्नास्ति तओ. 
पटक्षणस्थैव व्यावर्तकतया विज्ञिषणस्वापक्तिः, असाधारणघधर्मेहुन्य- 
स्य धर्िमणोऽमावेन कस्यचिदसाधारणधम्मस्यावश्यकतया तस्थै 
वोपटक्ष्यतावच्छेद् कत्वात् "न हि निविक्ीषं सामान्यमित्ति' न्यायात् । 
यदातु स्वत पव उावतयति तद् तन्न विदेषणत्वमेव। द्यावतयती- 
स्यु पटक्षणमिति शब्दाथपयाङोचनयापि तथाथंलाभात् रूपवान्स 
रूपवान् सरस--दत्यत्र रूपस्य विशेषणतोप्रलक्षणते त॒ यदन्वयि- 
ना यदन्वीयते तत्तस्य विङषणमन्वयि तूपलक्षणमिति लक्षणे कते, 
पवस वराषणापलक्षणल्ब्दा नानाथं पवेति न तदुव्यवहारोऽपार्थंक 
इति निगेदतस्वसवेस्वसङ्घेपः 
(१९.)कारणत्वमपि न तत्वान्तरङ्काययकारणभावस्यवामावादिस्थेक्े। 

तथाहि-येः कारणेये उत्पद्यते तेषां सवषां सदातनत्वे विरम्बप्रयो- 
जक्रावटम्बप्रतियागिनोऽमावनाद्यजातस्यासचवकाेऽपि सन्ता 
स्यात्, कस्यचित् कारणस्य सच्च तु कारणपरम्पराया अविश्रान्ता. 
घनवस्था विश्रान्तो तु तदेव पराक्तनत्वमयोत्पन्नस्येति । 

तन्न । काय्यकारणभावाभावे भावानाङ्कादाचित्कत्वव्याहतैः । 
अनवस्थायास्तु प्रमाणेन परिगृहीततयाऽ्दोषत्वाद्। उपाधि. 
रुपक्तामान्यान्तगंततया पाथकयमिति तु सम्यस् । 

ननु किमिद कारणत्व ? न तावत् जातिमच्ं, सामान्याद्।- 
वग्याप्तः ससम्बन्धिकत्वाश्च । कस्यदङ्ारणमिति जिन्नासायाः 
कारणमिति श्रवणोत्तरमावश्यकत्घाव्सत्ताजातिमदित्याकणशनाद- 
चख तदमावति। अत प्व न स्वरूपत्वमपि तत्वम् । नपि 
पूवेवर्सित्वे रसभद्धेटकारणतापक्तेः । नापि नियतपूववि 
त्वमन्यथा सद्धेऽअच्छद कादौ गत्तम् । नाप्यनन्यथासिद्धत्वे सलि 
गियतपूचेवतिमनन्यथासिद्धत्वं दयन्यथासद्धसिन्नत्वमित्यन्यथालि- 

खत्वज्ञानसापेक्चत्वा्तस्य चानिवे चनात्। करणत्वरहिततया प्रमित 
त्वन्य वासिद्धत्वन्त द्धिश्नत्वमनन्वथासिद्धत्वमिति चन्न आत्ाश्च- 
यात । अपि च पृदवर्तित्वं प्रागमाषावच्डिन्नसमयवारित्वम्। तजर 
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(से°)प्रागमावस्य विशेषणत्वे प्रागभवि दण्डादौ चाव्या्तिरातमाभ्- 
येण प्रमाणाभावेन च प्रागभावे तेषां प्रदत्तः । उपलक्षणत्वे प्रागभावे . 
तस्मिन्नेव सम्रयेऽव्याप्िरात्माश्रयेण तज तस्यावुत्तरिति चेन्न) 

अन्यथासंद्धिश्च-अन्यम्पुरस्छृत्य यस्य पूवैवतिता ग्यते 
तवन्यथासिद्धमिस्वेका, यथा तन्तुङूपस्य परं प्रति तन्तुरूपत्वेन पूवेष- 
सिताग्रहे तश्र तन्तुभ्पुरस्ृत्य तन्तुरूपस्य पृवेवर्तिताग्रहात् । य- 
मादायिवान्यस्य पूवैवर्तिता ग्यते तद्न्यथासिद्धमित्यन्या, यथा 
दण्डत्वेन पृववरससिताग्रहे तत्न दण्डत्वमादायेव दण्डस्य पृर्ववरसि- 
ताग्रहात्। अन्यन्न कटटृक्षानयतपूवर्वातन पव कार्यसम्भवे तत्स- 
हभूतत्वमित्यपरा, यथा घर विशषत्वेन रासमत्वेन काय्यकारणभावे 
वाच्ये पू्व॑वरतिभिदेण्डचक्रादि्मारासमाजुत्तरो घरस्तरस्यापि खम्भ- 
घात् । अवद्यकरस्पमानपृवेवर्तिभिदृण्डाभिरन्यथासिद्धत्वमितीतसर, 
यथा गन्य प्रति गन्धप्रागभावस्य आवद्यकतया रूपादिप्रागमावा- 
नामन्यथासिदिः। अनयोरन्यथा्तिद्योः कस्पमानविषयपृूवेवर्तिन पव 
कार्यसम्भवे तत्सहमूतत्वमन्यथा्िद्धत्वमिव्यनेन सूपणेकत्वमेव 
न तु द्वैतमिति केचित् । जन्यपृथवर्तित्वे गरहीते यस्य पूवेवर्तिता 
ग्रष्यते तदन्यथासिद्धमिति पसा, यथा कुटालपितृत्वेन जनकताया- 
डःखाखपिता-जन्यकुलारस्य पृषेवर्तित्व प्रहे जनकस्य तत्पितुष्प्रतीतेः। 
आकाषे स्वन्यम्प्रति पृवेवर्तिंत्वे गृहीते यत्रान्यम्प्रति पूतेवर्तिता 
गृहते तदन्यथ!सिद्धमित्यन्यथासिद्धिः। आकाशस्य ्ाकाद्रत्वेन 
कारणत्वं वार्यम् तश्च शाब्दसमवायिकारणत्वरूपतया शाब्द पुवेव- 
तिंतागभीमिति शष्दपूर्ववर्तिस्वे गरदीते घरादिपुवेवततिताग्रदा- 
रिति पराञ्चः 

अश्र पितृचर्णाः-शब्दम्परति पृववर्तित्वे गृहीते यत्रान्येति 
प्रोक्तेन रूपणाकारास्य कारणता न तावत्पूर्बोक्तेनाकाशत्वनेव, मा. 
समाश्रयात् । अष्टद्रव्यातिरिकद्रभ्यत्वन चत्, तदा घटादावष्या. 
पत्तिस्तथासति पृवांक्तान्यथाकेद्धरभावात् । यदन्यथा कारणत्वेन 
सिति तदन्यन्नान्यथातस्तिद्धं सिद्धश्चति च शाब्द्कारणत्वेनाकाश 
दति धरादावन्यथ।सिद्ध इति चेन्न यदन्यकारणत्वेनेव सिति 
दति विवक्षिते नाकाशस्य धटादावन्यथासिद्धलत्वं स्यात् शब्दः कचि- 
द्ाधितो गुणस्वादित्यादिना प्रकारान्तरेणापि सिद्धेः । नियमाविवक्षा- 
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(सेऽ)यान्तु घटादेरपि कद्ाचित्स्वरूपकारणतैया सिद्धौ स्वरसादा- 
घन्यथासिद्धिः स्यात् तस्माद् वदयकद्प्यमाननियतपृेवर्तिन प्वेत्या- 
दिरेवान्यथात्तिद्धिस्तत्र तस्यापि प्रमाणसिद्धतयाऽवक्यकरप्यमाते. 
रन्येः कार्याखम्भवदिति परिश्ीलयन्ति । तस्मादन्यथासिद्धिराहि्ये 
सति नियतपृववतित्वमेषव कारणत्वमिति । न च समयेऽव्यासिमप्रामा- 
णिक्रस्यात्माश्चरयस्यादोषत्वेन तत्र तहत बाधकाभावात । न च 
प्रागभावस्य प्रतियोगिजनकामावतयारऽत्माश्रयः, सत्ताभाव- 
त्वरूपत्वेऽपि सत्तात्वस्य ध्वसप्रतियोगिरूपतया 'ष्वसत्वस्य 
सकारण काभावत्वरूपत्तया सः, जन्यानाधारसमयानाधारत्वरूपत्वे. 
ऽपि अनाधारत्वस्याधारान्योन्याभाववस्वरूपतया तस्य प्रियो. 
गितावच्छेदकारोपहेतुत्वगभ॑तया सः, महाप्रखयासद्धावत्वरूपत्व 
भावक्रायोनाधारसमयस्य तु महाप्रखयत्वरूपतया सः, ध्वस ति- 
रिक्तगुणदत्तिसग।भाषविभाजकोपाधिश्चन्यसमयस्य मदाप्रख्यसे- 
सगोभावत्वरूपत्वे ससगोभावत्वस्य प्रतियोग्यारोपहेतुकत्वगर्भत- 
या सः, एवमन्यथासिद्धत्वनिवेचनेऽन्योन्यामावादयन्ताभावान्य- 
तरप्रवेन्ञिन सः, पवन्नियतत्वस्य व्या्िगर्भतया व्यापेरत्यन्ताभा- 
घान्योन्याभावान्यतरगमतया सः, एवमन्यथासिद्धत्वेन च सतीस्यत्र 
सम्ानाधिकरणग्राप्त्या तस्य सम्बन्धगभमतया तन्न जनकत्वप्रचश- 
नापि स इति धाच्यम् । प्रागमावत्वादौीनामलखण्डानां स्वीकारात् । 
नियतपदापादानन्तु घरमे रासभकारणतावारणाय तजन्यत्र 
पटादौ कटृप्तनियतपृववर्तिना वेमप्रभृतेस्सम्भवासम्भवेनान्यथा- 
सिद्धरसम्मवात् । नन्ववच्डेदकस्यान्धथ।सिद्धत्वे इन्द्रियसक्निकषे- 
त्वेन क्रारणतायापिन्दियमन्यथा्षद्ध स्यादिति चेन्न । विनिम- 
मनाविरहार्तिरिकस्थले ऽवच्छेवकस्यान्यथा्षिदत्वात्, अ्त्रेन्दि- 
यसश्निकृषत्वन सश्जिकषेत्वन सन्निङृष्टन्द्रियव्वेन घा कारणतायां 
विनिगमकाभावात् । | 

ननु यम्पुरस्छत्येत्यस्य कोऽर्थो यस्य पृचवर्तित्वे गरहीते इति 
घा यस्मिन्गरहित शति धायेन स्पेणेति धा? माधः-जन्थ-. 
पृैवर्तित्वे शीते यत्न जनकस्य पूवेवर्तिता शृष्टते तत्रान्यथाल्ति- 
दधिरित्यत्र वथा सल्यन्यपूवैवर्तिस्वे गृहीते यत्रान्यस्य पूवैवतिता 
यृष्टाने तत्रान्यधासिद्धिरित्य्स्योचित्ये अन्यथासिद्दिद्यकस्पमानो- 



द्ष्यग्रन्यं कारणत्वस्य तत्वान्तरत्वभ्। ९९ 

(से०)चित्यात् । नापरौ-तथासत्यवच्छेदकत्वलक्षणाग्रामन्यथासिद्धौ 
पयैवसानाद्यमाद यिवेत्यत्राप्येतवदन्यतरस्या्थंस्य वाच्यत्वात्तथाप. 
सिश्च तयेरेवान्यथााक्िद्यापत्तेः । किञान्यन्न कटृप्तनियतपूववातन 
पव कायैसभवे तत्सदभूतत्वमन्यथासिद्धत्वामित्यस्य कोऽथः ? 
तस्यैवोत्पादकत्वेऽस्य किभित्युत्पादकत्वमिति यदि; तदा प्र 
छ वकायायुत्पादकत्वमन्यथालिद्धत्वं पयेवस्यति, अनुत्पादकत्वश्चो- 
त्पादकत्वाभावः तश्चात्पात्तक्रारणत्व मिद्यात्माश्चरयः । यतोऽन्यत एव 
कायस भावनाऽतः प्रुतमन्यथासिद्धाभेति चेदेव हि सददयविचखार- 
ण ब्रङृतकायैष्यत्तिरेकप्रयाजनकव्यत्तिरेकाप्रातियागित्वमन्यथासिद्ध- 
त्वं पयवस्यति, तथासति नि वेभूनां तदापात्तेः। अन्यत्र कलप सक- 
ख यत्र कार्यं तज्नान्यदन्यथासिद्धम्, भवति हि रासभस्तथाऽन्यत्र 
घटे कटप्रस्य दंड चक्रदेः प्रङूतघरेऽपि सर्वावत्, न च चिजातीयका- 
ययोर्विदहषकारणयोस्तथात्वमेकज काये कलटृप्तस्य विकशषकारण. 
स्यापर ब्राभावात् तथाच कायानतरकलृप्तसकटनियतपृवैवतिर्वमव्य- 
घहितत्वमेषान्य थाक्िद्धत्वमिति पयेवस्यतीाति चेत् । अवदयकल्प्यमा- 

ननियतपूवेवर्सिन पव कायेस्तभवे इत्यादेरथेनिवेचनात्। यत्सच्तरेप्य- 
न्यद्ावहयकन्तदन्यथासिद्ध यथा रूपप्रागभावसरवेऽपि ध्वसप्रागमा 
वस्यावदयकतया गन्धं प्रति रुपप्रागमाव इव्यथं इति चन्न दण्डसच्वे 
चक्रस्यावद्यकतया दण्डस्यान्यथाकसिद्धत्वापत्तः । तादृशमनावदय- 

कमन्यथासिद्धमिति चेन्न एवं हयानावद्यकत्वमा्रस्येव तारृशत्वे शेष्वे- 

फल्यात्। किञ्च प्ररृतकायानावदयकमन्यथासिद्धमित्येतावतेव सर्वा- 
न्यथासिद्धानामुपसङ्कदे किमिति पञ्चधा त्रेधा वाऽन्यथासिद्धिः एव- 
मेव कंदंपमानविषयनियतपृव॑वतिन पव कायस्रभवे तत्सहभूतत्वम- 
न्यथासिद्धमित्यस्याप्यथैः प्रष्ट्य इति दुषणञ्च । यदि पूर्वाक्तशाथेस्तद्ा 
पृोक्तमेव । अपि च जन्यपूवंवर्तित्वे गृहीते यत्र जनकस्य पूवेवर्ति- 
ता गद्यत तत्र जनकमन्यथासिद्धमित्यन्यथासिद्धौ जनकत्वस्य भ- 

वद्ात्तद्धिरहगमजनकत्वलश्चषणजन्यपूवव वत्तित्वे गररैते यस्य पूवव- 
तिता गद्यते तदेन्यथासिद्धमित्येताचत्मात्रकरणे जन्यत्वस्य प्रङत- 
जन्यत्वरूपतया तस्य च प्रृतकारणकत्वर्पतयाभ्माश्चयः । स्व. 
करणकपूर्ववर्तिस्वे गृहीति यस्य पूवेवातिता गृष्टीते इत्यथपर्यवसा- 
नात् प्ररु तजन्यत्वे कथं प्ररृतकारणकत्वमिति चेत्, विषाक्षितविवेके 



र्द सरीकप्रशस्तपादमाष्ये 

(से०) न तथेव पयैवसानात् । तथाहि-न ताववुखरक्षणे नियमतो 
. विद्यमानत्वं वज्जन्यत्वं घटे दण्डाजन्यव्वापत्तेः सवत्र दण्डोत्तरक्षणे 

धरासस्वात् चक्रादिसमवधानकारीोनदण्डोत्तरक्चषण पक्व घरसस्वा. 
तदं समव धानकारखीनव्ण्डात्तरक्षणे घरासत्वात्। तदुत्तरसमयासस्वं 
तत्साध्यत्वमिति चेन्न भच॒त्तरलमयाप्रासिखा शब्द आकादासाध्य- 
त्वानापत्तः । तद भावग्यापक्ामावप्रतियोगित्वं तत्स।ध्यत्वमिति 
चक्न अका्लाभावाप्रलिद्धः पृर्वाक्तदोषात् रूपामावव्यापकामावप्र- 
तियागिनि रसि रुूपसराध्यत्वापत्तेश्च । नापि यस्य स्मयसम्बन्धा 

यद्षाधेकोत्तरत्वव्याप्यः स॒ तज्ञन्य इति वाच्यम् 

उत्तरत्वव्याण्यता ह् युत्तरत्वाऽनधिकरणकारबरत्तित्वं तस्य चाक 
दा ऽप्रसिद्धेः तस्मात्तत्कारणकत्वमेव तज्जन्यत्वीमत्यारमाश्नयत् । 
नयु स्वकारत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाकाप्रतियोगिवदुन्तरत्वं 
तत्साध्यत्वं गच्छति वै तच्छब्देप्थाकाश्चाप्धिकरणक्षणात्तरत्वस्य श- 
ष्वूकालतस्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियागित्वादिति चेन्न अन्यथा 
सिद्धनियतपुवंवर्तिंजन्यतापत्तः । अन्यथासद्धाचस्माद्यक्नियतात्तर- 
भवि तत्तञ्जन्यमिति चदव शान्यथासद्धिटक्षणे ऽन्यथास्तिद्धिश्रव- 

दरे नाताश्चरयात् तस्मादन्यधथासिद्धदुरूदतया तद्यतिरकगभङ्कारणत्व- 
मक्टक्यश्चान मिति चन्न कार्यकारणभावस्य स्वरुूपसम्बन्धावेरोषरू- 
पत्वात् । यथा स्वरूपसम्बन्धः प्रतियोग्यनुयोगिम।वः क्रचद्धिषय- 

विषयिभावः कचिदन्यस्तथा कायेकारणभावात्मापि खः। न च 
व्यञ्जकत्वेन कस्यचिदावदयकतया स एकं कायंक्रारणभाषोऽ- 
स्त्विति वाच्यम् व्यञ्जक विनापि प्रतियोग्यय्ुयोगिमावादिस्वीका 
रात् । नन्वस्तु स्वरूपसम्बन्ध एव तद्दि पृथक् पद्ाथेः, स्वरूपस- 
स्बन्धस्य धर्मिद्यातत्वे स्वरूपसम्बान्धत्व तथास्तु । तथाहि-नेत- 
उज्ातिः निज्जातो सामास्यादावभावपयन्ते सत्वात् । तदहि सामा 

न्य।चभ।वादिना तस्यान्यः सम्बन्धो, न च सयोगसमवायो चिना 

विह्िष्टप्रतिज्ञननयेग्यत्व त्वामत वाच्यम घाच्यवाचक- 
मावेऽतिन्यात्तः तस्यद्वरेच्छायुरूपतया स्वरूपसम्बन्धत्वामावात्। 
धम्यतिपरिकतसम्बन्थं विना विरिष्टप्रतातिज्ननयोग्यत्व स्वरूपसम्ब 
न्धस्वप्रिति चन्न । विशिषएप्रतीतेजननयोग्यस्वं हि तज्ञनकतावच्छे 

दकधमवचम । स च घमेः कचिदयुगतः कलत्तपदाथसाधीन्तभूके 
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दव्थग्रन्थे तसेदन्तयोर्विंचारः। ९७ 

चकत शाक्यते । स च घटाभाव इत्यत्र धरे धरत्वमभवि च तदम. 
घत्व ताहे! धमः पवम्पराभावदधपि ) न चथमननुगम इति धा 
ख्यम् , अतीम्द्रुयस्थटे विशिष्प्रतीत्यजनकतय। धमेणः स्वरूपखम्ब- 
न्धाभावापल्त- | सम्बस्धान्तरमन्तरण धिलिषप्रतीतावषयतया योग्य 

स्वमिति घटाभावे पटाभाव इति प्रतीयमने घरटप्रतियोगिङ्त्वाप- 
सेः | प्रतीतिस्थले प्रमितिः प्रश्चप्तव्येति अधिकरणस्य प्रतियोगिमः. 
लाद्दायाममाकवसम्वन्धेन सामयिक्राह्यन्ताभावन स्वसम्बन्धाप 
तः-स्वतःप्रमितिविषयत्वाभवेभपि परतः प्रमितिविषथधत्वसस्वेन 
प्रमित्तिविषय तायोग्यतासस्ात् । योग्यतामनन्तमव्येव खक्षण 
भावनीयपिति प्रामित्यभावदक्षायां स्वस्म्बन्धानापत्तः व्रमितेरसा- 
वादि क्ःवात् , सम्बन्धे सति प्रमितिः प्रमितौ स्यां सम्बन्ध इत्यन्यो - 
न्या्चयश्च । न चद्वरप्रापतमाद्ाय प्रमितिक्रादाचित्कत्वङुतदोष- 
प्रमोषे दति वाच्यम् । अन्योन्याश्रयापसारणस्यासतम्भवात्। अपि 
च यतः सम्बन्धान्तरमन्तस्ण विदिष्रपरतीतिजननयोग्यत्वमेव स्व- 
रूपसम्बन्धस्तता धटाभाववद्भतलमित्यस्या बुद्धरचाक्चुषत्वापसिः 
विषयस्य सम्बन्धस्य प्रतीतिगमभत्वात् । नच स तदा घर इत्यादि 

प्रतातीनामरएटस्यातान्द्रियतय। स्य(यनयेऽपि मम श्ारीरामिति पर्तत 
रभावप्रसङ्ग इति वाच्यम्, अन्यान्याश्चयस्य तादवस्थ्याद्रति-धर्भिदः 
यात्पकसम्बन्धस्येव सम्बन्धत्वात् । यथा सयोगत्म्ब्रन्धो न घः. 
रदः स्वभावस्य नियोगपयय॑नुयागानरेत्वात्, तथा कोचिदव धर्थि- 
णो सम्बन्धो वेशिष्ड्याख्यसम्बन्धाम्तरकद्पनायामनवस्थाभयेन क- 
चिदर्मिणि पयेवसानस्यावहयकस्वात्। न च स्वस्वसम्बन्धेन कथं स- 
म्बद्धत्व, प्रतीत्यञ्चुसारेणास्माश्रयस्य प्रमाणपरिगरहीतत्वात् अन्यथा 
प्रमयत्वपिधयत्वज्ञयत्वादान। ङ्व कान्वयित्व न स्यादिति सङ्घपः 
नचु कथ सप्तैव पदाथाः तत्तेदन्तयोः कट्टृप्तपद्ाथनन्तग तयोः सत्वात् । 

तथाषहि-न तावदरतातसमयसम्बन्धस्तत्ताऽनागतमनुमानाविनाचुम् 
स्मरतः प्रत्यभिजानानस्य बास दति प्रयोकतृत्वादतीतसमयस्ंम्ब 
न्धावगमे संशयविपर्ययात्मकतत्ताग्यतिरेकोलेखेज्ञानददोनाश्च। नाय 
मतीतसरमयदम्बद्ध इति ज्ञानेऽपि स प्रत्यक्ष इति प्रथोगारच,अकीतस- 
मयसम्बद्धस्सं इति सहप्रयोगानुपपत्तश्च, काटे काटसम्ध्रन्धाभाषेन 
स इति सष््प्रयोगानुपपत्तश्च । क्षातषमेचे शिटयमव पूत धम्म वि 

१२. 
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ना स इत्यप्रयोगात् हति चत्, पृषेन्तद्धमवन्तया क्ञाते तद्धमेऽक्ञतिं 
धर्मिणि स इति प्रयोग।पत्तेः । तद्धमवक्तया क्ञानमपक्षितामिति चत्, 
असौ क्ञातधमवान् स्मयैमाणत्वाद्रित्यनुमाने स इति प्रयोगापत्तेः। अत 
पव ध्र वैशिष्ट्यमपि न प्रत्यक्चतोऽनुमानादितो वा रूपादिमत्ं 
परिच्छछिय, सदहत्यप्रयोगत्। अतीतक्ञानवेशिष्ट्यन्नति चत्, परवाक्या- 
दसौ मया पृवेदिवत्े ज्ञात दत्यवधुन्यापि स हव्यप्रथोगात् । स्वीय. 
ज्ञानं विवक्षितामति चत्, जन्मान्तरावधुत स इति प्रयोगापत्तेः। पन- 
उजन्मनि स्वीयज्ञान विवक्षितमिति चेत्, मया ज्ञातमित्यवधरूतेपिस 
श्त्यप्रयागात् , पूवेज्ञानेऽक्ञातनष्स इति स्मरणानुपपरत्त; । अतपव 
क्षानपद् स्थान ऽनुभवपद् प्रक्षेपाऽपि परास्तः समयज्ञानादिसाघारणा- 
तीतधमवे्िष्टथन्तत्ता । अतीतध्मेविरिष्टस्स इति सदप्रयोगस्तु धम- 
भेदेनैव । पकस्य निश्चयऽपि सरायादिभरमौनतरमादायेति चेन्न, अनुभव 
गरडीतध्रमेस्यातीत्वात् ग्रहे स इति प्रयोगानापत्तः । तस्मात्तत्ता त- 
स्वान्तर्ामति। इदन्तापि च नथा । तथाहि-न सा गुणादीननुमायेदयि- 
त्यप्रयागात् । न चदन्ता सव तच्छनब्द्प्रयोग तु तस्याध्रात्यक्िकर ज्ञानं 
कारणमिति वाच्यम् । व्यवहार प्रात व्यवहतव्यज्ञानःवेनेव लाधयचन 
कारणत्वात् । अपि च द्रव्ये गुणादिरिदन्ता गुणादौ तु का ? नतावदे- 
तद्यक्तयाश्रयत्वम् , इतमेतदाष्पयायत्वादि ति चत् । 

अभावत्ववत्तत्तदन्त्वादिरखण्ड उपाधिः । अयमित्यनुभवे- 
नानुभूयमानेदन्तायां स इत्ति स्मरणेन तत्ताभेद् आराप्यते, 
तत्ताप्रमा तु प्रत्यभिज्ञा तत्र तत्ताभदस्यदन्तायामनारोपात् । 
प्वञ्चानभवाविषयोऽपि तत्ता स्मृतो परिस्फुरर्ताति स्मरतिः यथाऽनु 
भूतदन्ताया ततो अदमवभासयतीत्यपदाथेः। अत पवचस्मति- 
करणस्य ने प्रमाणे परिगणनमिति केचिदाहुः । तत पवं हि -सं- 
स्काराचिषयस्यापि स्मरतो मान इदन्तायास्तत्तात्थेन मानकद्प 
नाया अनुचितत्वात् तथा सति तत्तात्वस्यापि मानापत्तेः । तद 
भानस्य. चादरुव्यवसीयमानत्वेनाप्रामाणिकत्वात् स्मरणसमानसा- 
मग्रीथसूतायाम्प्रत्यभिन्ञायामिदन्ताया तत्ताभेदारोप दत्यत्रचबी- 
जाभावः। तत्रेदन्ताया पृथक् स्फुरणाद्विशेषद् होनासपत्यक्षात्मकतत्ता. 
मग्रीसर्वात् तस्याः पृथक् स्फुरणमिति नारोप दृति । न चदृन्तायाः 
त्तया प्रत्यमिन्ञान; सस्कारानुपरस्थिताया इन्द्रिययोग्थतया भने 
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प्रत्यक्षमान्न तत्तास्फुरणापर्तरारोपविषयेदन्तोपरस्थिव्यथमपि तत्र 
सस्कारानुपयागात्। अपि च स्मरताविदन्ताया वत्तामदारेपेषाः 
पविषयारोपयोक्षानत्वेनेद्न्तातत्तयोः स्फुरणं स्यात्। नच स्परुति- 
क्षये श्रमे विलक्षणव सामश्री प्रत्यक्षभ्रम पएवासोपविषयादिज्ञानस्य 
कारणत्वात्, अन्यथा अचरमात्तरस्मरणेऽपि तदापत्तरिति वाच्यम्, 
विशषणज्ञानत्वेन तत्तापरिस्फुरणस्यावभ्यं वाच्यत्वात् । नेटि वि. 
शेषणज्ञान विना विशिष्टवोधः, मतान्तर तु पूचौनुभवाविशेषणक्ला- 
भमिति न कापि दोष इति। 

अत्र चिन्तामणिरृतः--स्म्रल्यनुमवयोस्समानीवषयस्वानुरो- 
धेन तत्तदन्तयोरभेदं पत्र । न चवे स श््त्यनुभवोभ्यमिति 
स्मरण स्यादिति वाच्यम्, अनुभवस्य तत्ताविषयतवे स्मरणस्य. 
दन्ताविषयत्वे अपाद्यमान दष्ापत्तः । अनुभवानुत्तरं स शति 
स्मरणानुत्तर अयमिति च प्रयोगः स्यात् व्यवहतेव्यज्ञानस्य 
चृत्तत्वादिति चेत् , प्रत्यक्षक्ञानस्यदमिति शब्द्प्रयाग सस्कारजन्ञा- 

नस्य तदितिशब्दप्रयागे कारणत्वात्, अत पव प्रत्यभिज्ञाया उभय- 
षिधत्वादुमयशाब्दप्रयागोऽनुभव सस्करारसत्वाभावान्न ततः सइति 
प्रयोगः,स्मरणस्य प्रत्यक्षत्वाभावान्न तताड्यामति प्रयागः। नच व्य 

वहतव्यज्ञानत्वन खघवन व्यवदहारकारणत्वात् घर दिव्यवहार त- 
था दशनात् कथमनत्रत्थमिति वाच्यम्, प्रत्यक्लादवायमिति प्रयोगस्य 
सस्क।!रसमुव्थादेव स इति प्रयोगस्य ददानेनान्वयव्यतिरकाभ्या- 
मयुभवम्मरणयोः समानविषयतयाऽनन्यगत्या च तथा कट्पनात्। 
ख च तत्तेदेन्तात्मक्ो ध्मस्समयो वा क्लप गुणदिरूपं धमान्तर 
घानतु तत्जान्तरम्। नचेव स रूपवानयं रूपवानित्यादिः सह भ्रः 
योगो न स्यादिति वास्यम् । गुणवान् रूपशानित्यादिवद्धमेभेदेनो- 
पपत्तेः । यद्धा यो धममौऽनुभवेन वतेमाननयाऽवसित्तः स पव स्मर- 

येनातीततयाऽध्यवसीयत इति विषयङृत एव॒ स्मरणानुमवयोसें- 
दः, वचस इति स्मरणे पूरतराजुभव्रविष्रयाऽतातव।चकास्तिखस्का- 
रस्य ध्मिग्राहकमानेन तथव सामथ्य्रघ्यवसायात् । चिरवनष्ठस्यानु- 
भवस्य क(लान्तरीयम्मृनिजनकत्वान्यथा ऽनुप्रपचर्या हि स कट्प्यते, 
यावता विना स्म्रतिर्नोपपद्यते तावत्सामथ्येवानवोपकर्प्यते। त- 
था चसिन्नाक्षिपयकत्वदेवायमित्यनुमवान्न स इति प्रयोगः, स्ते 
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स्मरणाद्वा नायमिति। अननुभूनातीतांकेपि स्मृतित्वमेव स्मृतेः सस्का- 
रासाधारणकक्चानत्वस्यैव स्मृतित्वप्रयोजकल्वादित्याद्ुः । 

वस्तुतस्तु प्रत्यमिक्षा स्यथ साक्षिणीति सवे साक्षिकम् , “स्येयदष्टयो- 
म सन्देष्ठः'” इति कुसुमाञ्जलावप्याचायेखिखनात् । तश्च तस्थापकस्या 
एकस्य नानाकारुसम्बन्धत्वविषयन उपपदथयने । पवञ्च-स एवायं घट 
इति-भस्या प्रत्यभिज्ञाया पूत्रकारीनाभिन्नपतत्कालीनो घट इत्यथः । 
तथाच पूैकाटाषस्थितत्वमेव तक्ता कालस्य च पूवत्वं पूर्वायुभवषविष्य 
पव स्श्रलो परिस्फुरति। शदून्ता च वरतमानक्रारसम्बन्धः । तथाच 
प्रत्यभिन्ञयेकस्मिन्धर्मिणि पूर्वापरकालसम्बन्धयोः स्फुटराकरणात् 
स्थवमु्मीरुति । न चेव स पूवकारीनोपमेतत्काटनि इत्यादिः स 
ह प्रयागो नस्यादिति वाच्यम, अभिन्न मेदभ्रमेण तथाभिधानात्। 
न च पूर्वकाखवेरहिषचस्य षतमानकालटवेशिषटयस्य वानुमानादि- 
भा परिच्छे स हत्यययिति च प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्, 
कारणविकषसमुद्भूतयारेव ज्ञानयास्त्पये गहे तुत्वात् । यन्मते 
तत्तेदन्तयारभेद्ः पृवैधमेस्यातीतत्वं चा तत्तेदन्तयोरखण्डो- 
पाधित्व षा पद्ाथौन्तरत्वं वा तन्पतऽप्यास्मिन्प्रयोगातिप्रख- 
कस्यैव समाधानस्य वाच्यत्वात्, नहि तत्तदन्तादथः स्मरति 
प्रलयक्षानुमषयाः परिस्फुरन्तीति वक्तुं शाक्परत इति स्क्षपः। 

प्राचां मत दृदधरस्यापि प्रत्यश्चप्रमाणता, त्रापि द्रव्यतैष। 
अनुमानन्तु व्या्चिक्लानामति चिन्तामणिक्तः। उयाप्तिविशिष्रपक्च- 
धमेतान्षानमिति वाचस्पतिमिाः | परासुह्यमानङिङ्मित्याचायाः। 
तश्राद्यद्वय ज्ञानगुण एव.तुतीयन्तु यथायथ घुमादिस्वरूपद्रव्याचन्त- 

गतमेव । उपमानमपि सादहयादिज्ञानमिति चिन्तामणिकृतः । अति- 
देश्षवाक््यायस्मरणामिति घाचस्पातपिश्चाः । ज्ञायमानं सारश्यदौ. 
स्या्ायीः । तच्राद्यद्वयं ज्ञानमेव, तृतीयं साष्टश्याद्येव साशं वस्त्व- 
न्तभाकितमेव । शाब्दप्रमाणमपि पदृक्ानमिति चिन्तामणिङतः। 
पदाथस्मरणमिति वाचस्पतिमिश्चः । ज्ञायमानं पद्मित्याचा्यी; । 
तत्राद्यं दय ज्ञानमेव,तृतीय शब्द पव । “अआलक्षरीरन्द्रियाथवुदिमनः. 
प्रवुसिकोषप्रेत्यमा8फखदुःलःपवगांस्तु प्रमेयम्" १।१।९। इति प्रमेय- 
किमागसृत्रम् । तत्रात्मकश्षररन्द्रियमनांसि दभ्यण्येव । “गन्धरस. 
ङपस्पशदाष्दाः पृथिष्यादिगुणास्तद्थाः" ११।१४। इति सूत्रेणा- 
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थोणां गुणत्वं स्पष्टमेव । “वुद्धिरुपरब्धिक्ञानमित्यन्थान्तरम् " 
१।१।९५। इति सूत्रेण बुदधेक्लोनात्मकत्वकथनात् गुणत्वमेव । 
“"प्रहसिवारावुदिशर्यारारम्म" १।९५९७ इति प्रन्र्तिप्रतिषादक- 
सृश्रस्यायमर्थः--वाकपदन वाक्क्ारणं। गृष्यते वुष्यतऽनेनेति बुद्धि. 

मनः । पव च वाचा मनसा शरीरेणारम्भा निषिद्धविहिताचरणसरूप- 
पापपुण्यहेतुः प्रवृत्तिरेति । पवश्च यदि पापपुण्यहेतुमनःप्रतीनां 
व्यापारः प्रबृसिस्तदा नवर्ाषकामिमतपदाथाद्धदः। तथाहि-तीथादिः 
गमनादि शासस व्यापारो घमेहतुः तत्र गमनादरीनां कमोद्ावन्त- 
भावः स्फुट् पव । वाचनिक्श्चद् व्यापारः सत्यशब्दादिः स शाब्द 
पवान्तमर्वति । पव मानसस्यापि हरिस्मरणादेरन्तर्मावो 
(तव्यः । पयमध्महेतृक्त्रयव्यापाराणामप्यगम्यदे गमनाद् ~ 

असत्याभिधानादि-परपियास्मरणादीनामन्तभ्वे। ज्ञातव्यः । 
यदि च व्यापारोत्पत्तिः प्रब्रत्तिम्तद्रा साऽश्यक्षणसम्बन्धस्येवेति न 
प्रथक्पदाथैः । यदि च धममहेतुक्रियाद्युत्पस्यनुगुणमनःप्रभतीनां 
व्यापारान्तरं प्रवृत्तिस्तदा न पदाथोन्तरम् आत्ममनःसयोगादवे- 
घान्तभाष्ठात् । पवश प्रवृत्तिरपि न पृथक्पदाथेः | दोषास्तु-रागदेष- 
मोहाः । ते त्वात्मगुणा पव-रागस्यच्छात्मकत्वात् , मोहस्य ज्ञनात्म. 
कत्वात् देषस्य स्वतन्त्रारगुणत्वादेव । प्रेत्यभावो मरणजन्मनी तयो- 
रन्तभोवः स्फुर पव मरणस्यात्ममनःसयगध्वसविशेषरूपतयाऽमा- 
घेऽन्त भवात् ;जन्मन उत्पात्तिरूपतयाऽ१ऽयक्षणसम्बन्धरूपत्व।त् प्ररत 
सम्बन्धस्य च स्वरूपसम्बन्धरूपतया क्षणादिरूपत्वाव, क्षणस्य 

च कमादिघरिततया ्भेश पवान्तभावात्। कल तु दिविधं-मुख्यं 
गैणञख । तत्र मुख्य -सुख दुःखञ्च तत्साक्षत्करारो वा धमादना 
तस्थेव चरमं जननात् । गोण शरीरपुत्रकटत्रादि तस्य तेन 
प्रथम ज्ञननात् । पतदुमयं द्र्यगुणाद्यन्तगेतमेव । दुःख'पवरगौ 

तु गुणस्त्गेतावेवं-दुःखस्यारगुणत्वात् । भपवगस्य तदभाव- 
सर्पत्वादिति सिद्धः प्रमाणप्रमेययोद्रंब्याद्यन्तभावः । सशया- 
ऽपि ज्ञानान्तर्भततया गुण एव । प्रयोजनन्तु सुखदु.खामाव- 

रूपतया मुख्यं तरलता घनकलत्रादिरूपतय। गोणं यथायथं स्पष्टन्त- 
भंव पव । शष्रास्तस्त्वन्वये महानस।दिभ्येतिरेके महाहदादिः स 

यथायथं द्रभ्यादयम्तगेव पव । शास्जाथोभ्युपगमलिद्धान्वस्तु कान- 
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मेव । शद्धास्मकन्यायेक्रदेश्ानां पतिक्ञाद्यवयवानां शब्दात्मकतया गुण 
पवान्तभावः कथितः । तकस्त्वापादकारापादापाद्यारापासाक्ञन- 
मव । निणयस्य तु ज्ञानत्वे न कस्यापि विवादः । वादजल्पवि- 
तण्डास्त॒ शब्दःत्मक्कथाप्रभक्तया श्न्दान्तगेततया गुण एव) 
हेत्वाभासास्तु धूमादो साध्ये दुष्टा बन्ह्यादयो यथायथं द्रव्याद्यन्त- 
गता पव । दोषानां त्वन्तमोावश्चिन्त्यत-तत्र साधारणत्वं पवेतो 
धू प्रवान् घहेरिव्यादौ उ्याप्यवति साध्यात्यन्तामाववद्वामित्वम्, ददं 
चात्यन्ताभावाद्िघटितं सखण्डापाधिरव । असाधारणत्वन्तु सक- 
लसपक्षगतव्याप्यन्रच्यत्यन्ताभावप्रीतयेगत्व यथा शब्दाऽनित्य; 
शब्दत्वादित्यादौ शब्दत्वस्य सपे घटादावसर्पात् । अयमपिसख. 
ण्डोपाधिरव । न च सखण्डापाथिधैङ्ापिके, भस्य कचित्तयोगादिः 
रूपत्व।त् कच्च स्वरूपसम्बन्धरूपतया प्रृतविशषणावेज्ञेष्यान्त- 
भावात् तेषाञ्च भावादिरूपतया ससपदराथान्तमावात् । उषासि. 
प्रहायुकूटेकधम्युपरसहाराभ।वाऽनुपसहारित्वं यथा सच निल्यं 
प्रमेयत्वादित्यादो । अन्न सवस्य पक्चतयाऽन्वयेन व्यतिरक्ेण वोप. 
सक्षाराभावात् कचिद्पि धर्मिण साध्यतद्भावयोरनिणयात्, असा 
वभाव पव | साध्यसहचारामावा विरुद्धत्वमपवाधमावात् । अकि. 

द्धिराश्रयासिद्धिराध्रयाभवेन यया काञ्चनमयःरद्विषहिमान् धूमादिति 
विहिष्रपश्चीकरणे, अत्र काञ्चनमयत्वविरशेषणाभावेन विक्षिषएराभाव- 
सत्वात् । स्वरूपासिद्धिः-पक् हत्वमावेनःयथा जरं वह्िमद्धूमादि- 
स्यादौ-जखे धूमस्य हेतोरभावात् । व्याप्यत्वासिद्धिञ्यौप्त्यभावात, 
यथा द्रव्यत्वादिसाध्य सत्वादहेतां | पते चाभावा एव । सत्प्रति. 
पक्चत्व प्रतिहतुरेव यथा शब्दाऽनित्यः कृतकत्वात् शब्दो नित्यो 
व्यामेकगुणत्वात् इत्थादो । तस्य च द्रध्याद्यन्तभांव एव, प्रकृ तदेत्वो. 
रपि सखण्डापाधितयोक्तनियमेन द्रव्यादिष्वेवान्तभवित् बाधः 
प्ल स्याभावः त्मा वा कलृप्तान्तयत. पव आद्यस्याभावत्वात्, 

द्वितीयस्य क्ानतया गुणत्वात् । एवञ्च हेत्वाभासा अपि कलृत्तान्त- 
गता पव । उलजाती तु शब्द पवान्तगेते-निरनुयोग इति सूत्रात् 
अतियागकथनमित्य थात् । कथ्ल हि तत्प्रातिपादकन्ञब्द्प्रयोगो याड 
तद् प्रयोगपूवान्तमावः प्रयुज्यमानः राब्दरप्रयोगोऽपि शब्दे पकेति। 
तत्र प्रतक्ाहानः शष्ड पत । स्वनिष।ह्यनिदेशविरयोधिवाकयभ्प्र- 
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तिक्लाहानिः इति तहक्षणकरणात् । चाष्डोऽनित्यः पेन्द्रियक्त्वात् 
घटवदित्युक्ते सामान्येन व्यभिचाराभिधनेऽस्तु तदि शब्दो नित्य 
इत्यादेः शाब्दस्य प्रतिक्नादानित्वेनोदाहतव्यत्वात् । भत्र स्वनि 
घाष्य टाब्दानित्यत्वनिदईशावरयाोधनो वाक्यस्य ससवात् । प्रतिक्ञा- 
न्तरमपि शाब्द एव पराक्तदोषाद्धाराय पृवीनुक्तविश्ञेषणवतो 
हेन्वन्यपूर्वाक्तस्य वचनं प्रतिक्ञान्तरमिति तलक्षणकरणात् । 
प्रतिन्ञाविरोघस्त्वकवक्तृकवाक्याहायोर्विराध प्व । विराधस्तु 
विचायमाणो न परिगणितभावाभावाभ्यां भिन्ना भवितु महै. 
ति। यदिच विरद्धार्थो एकवक्तृकवाक्यांशौ प्रतिक्ञावरोधस्त- 
द राढ्द पवान्तमावः, अन्यथा विरुद्धार्थैकवक्तृक वाक्यां शत्वमसख- 
ण्ड(पाीधरेव । तज्ाथयोवरोधः सहानवस्थानन्यिमः, अनवस्थानम- 
वस्थानाभाव।ऽभावान्तगेत एव । एवमन्येप्ये तद्धर्काः पदाथाः क्टटून 
पवान्तभावनीयाः । उक्तापहववचन प्रतिज्ञासेन्यासलोऽपि शब्द् पव 
घचनत्वात् पूवप्रयाजक्रवचन।त्। अन्यादशम्प्रयोजकवचनं देत्वन्तरम- 
पि शब्द पव। शब्दाऽनित्य पान्द्रियकत्वादित्यत्र सामान्येन व्यभिचा. 
र'भिघने सामान्यवस सत्थन्द्रियकत्वादिति हेत्वन्तरस्य शब्दान्तभी- 
चस्य स्फुटत्वात् । वादाद्यनाकांक्षितवाक्यमथान्तरमपि शब्द् । मथ. 
दरुन्यराब्दस्य निरथकस्यापि दाब्द पवान्तभावः। अवहिताविकल- 
पररषतप्रततवादिबाधानुगुणाथःपस्थित्यजनक्वाचकपद प्रयोगो ऽबि- 
ज्ञाताथमःप विनिगमनाविरहेण शब्दप्रयागयारेवान्तगेतम्। रब्दप्र- 
योगस्य तु रशब्दरत्पात्तिलक्षणस्यापि शब्द पवान्तभावः। कथायां स्वल्ति- 
द्ान्तवक्तव्यत्वीभमरतानमिधान्यूनत्वममाव पएवःयदि च स्वसिद्धान्ते 
किश्चिद्रक्तव्यरहितः शब्दो न्य॒नत्वन्तदा शब्द पव । अपुनरुक्त- 
कतकत॑व्यराब्दात्मकमाधकमपि शब्द पव । प्रयोजन विना 
प्रा्तप्रापकः शब्द्; पुनरुक्त मपि शब्द एव । अनु वाद् याग्यकाठे तद्धिरो- 
चिन्यापाराऽनञुमाषणमपि कटृप्तान्तग्तमेव तद्विसोधिनो व्यापारस्य 
कलप पएवान्तमावात् । यदि बाऽननुमाप्रणमनुभाषणाभाव पव तव् 
ऽमाव पवान्तभावः। यदि च सवेनाम्नाऽनुवाद् पकदेक्ञनाुबादो- 
ऽधिकस्यानुवादः केवठदुषणाक्तिस्स यश्चानुभाषर्णवसोधी व्यापा. 

रोऽनयुमाषणं, तदाऽऽद्यानञ्चतुणे। शब्द पएवान्तमावः । अन्त्यस्य 
मूकामिावस्य शब्द्भरयोकतृत्वलक्षणत्वलक्षणस्याभाव पदान्तमौवः। 
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अक्ञानन्तु निग्रहस्थानं न क्लानामावः--परनिष्ठस्य कनमषस्य 
कशातुपरहाकशत्वात् , [केन्त्वज्ञानप्रतिषादक न जानामीस्याद्याकारक 
वसनमेवाक्षानं, तथा चाक्लानस्यापि शाष्द् पवान्तभोषः। परिषदा 
विक्षतस्य वादिना तिरभिहितस्याप्यविश्षनवचनमश्चनमिति 
हि तद्टक्षणात् तथाच शाब्दरान्तमाषस्य स्फुटत्वात् । उक्तवसरे 
उत्तरविषयाज्ञनोक्नायकक्थकव्यापारोग्प्रतिभा । स च श्छोक्ष- 
पाठमूकीभावसखरसुचनादविः तस्य च कल्प पक्ान्तभावः स्फु- 
र पव।नषि ग्छेोकपाटादयः पदाथान्तरमिति कस्यापि चतसि 
चेते छोकपाटठस्य ग्छलोत्प्तिरूपत्वात् मृङीभावस्य शब्राच्चा- 
रयितृन्वामावरूपत्वात् खसु चनादेश्च प्रददानादि रूपत्वात् । काय. 
व्यासङ्गमपादेहय प्रच ् तक् थायाः काट) न्तरानयनं विक्षिपः । यथा मपे. 
दानीं किञ्चित्कृत्यमास्त कालान्तर कथान्तरे कथाक्ाया इतिहि 
विक्चपस्वरूपम् । तत्र कथायाः अकरणमेच पर्यवस्यति, मकरणञ् 
करणाभाव इत्यभ(वान्तमावो विक्षपस्य । अपरोक्तदोषं स्वमतेऽनुद्ध - 
राभ्युपगमस्येवानिष्ठस्य प्रसञ्जनं मतानुक्षा। तश्र प्रसञ्जनं यदि 
त्वय्यपीदमनिषएटमस्तीति षचनन्तदा शब्द पषान्तभांवः । अन्य- 
त्तु विचायमाणं नायास्येव । अपन्नानग्रहस्थानस्य तदनुद्धावनं 
पयनुयोज्योपेष्षणं त्वभाव पव । निरनुयोज्यायुयागस्य तु शष्ठ 
न्तम वः प्रागेव कथितः । स्वसिद्धान्तव्याघातक्शाग्दोऽपसिदधन्तो. 
पिद्ाष्द् पव । हित्वाभासान्तमांषस्तु कथित एव । एवञ्च नाङ्गापरि 
गणिताः पदाथो कणाद्गणितात्पदाथान्तरम्। पता्ांस्तु तयोदो 
यत्कणाद्स्य दव्यत्वादिना तस्वक्षाने मोक्षजनक गौतमस्य तु 
प्रमाणत्वादिनेति । अन्यत्र शोडषगोातमोक्तात्पदाधोत्केचित्कणादपरि- 
गणिता अतिरिच्यन्ते उक्त्रकारणापदद्चितेषु प्रमाणादिषु घरादौना- 
मनन्तभोवात्,तश्र चाभ्युपगप्रसिद्धान्त पव हरणम् यदा फलस्य कु 

खदुः:खततसाधनरूपतया घटादीनां तदन्तभांव पव घटादीनां सुखा 
दिसाघनत्वात। पव इशछान्तदेत्वाभास्तयोरपि घटादीनां यथायथम 
न्तभोषव ऊहनीयः । कचित्साध्ये घटादीनां इषटान्तस्वातु कचिदृष्यभि- 
खाय।दित्वादिति सक्चेपः। 

द्रभ्यगुणकमेसामःन्यानि चत्वार पष पदाथा दति तौतातिताः। 
तन्न विशेषाष्टीनामपि साधितत्वात् । 



द्रव्थग्रन्थप मतान्तराधेयारः। १०५ 

(से०) यत्तु द्रव्यगुणक्सामान्यसंख्यासमवायसादटद्यशक्तयो- 
श्रोपदाथो इति। तदप्यभास्ुरम्। विशेषस्य साधितत्वात् सस्यादी. 
नाञ्चान्तभावितत्वात्। 

द्रञ्यगुणक्रमेसामान्यसंख्यासमवायसारभ्यदशाक्तिक्रमोपकः।रसे- 
स्कारा पकादशा पदाथा शति, प्रामाकररेकदेश्लो चन्द्रः । त. 
त्रक्रमो हि पूवपसभावः। सच काठकगर्मो धर्मविरष पवति न 
पदाथोान्तरम् । उपकारो द्यकलहकारिजानतः सहका. 
स्तरे घाच्यः। नच सहकरिणो परस्परमुपकरार्यापकारकमावनि- 
यमः, उपक्रारस्यापि सहक्रारितयोपक्रारपरम्परयामनवस्थानात् । 
दण्डादिनोप्रताश्चक्रादया घरादीन् जनयन्तीति चत्, तत्र भ्रम्या- 
दीनत्रवोपकारकत्वात् , तेषाञ्च क्टृप्तान्तभावात्। सस्काराऽपि 
कांस्यादौ भस्मादिना वाच्यः। न तत्र धमाणमरष्टनेवान्यथासिद्धः । 

चन्द्राक्ता पएकादश आओपाधिक्श्चापर दति दादश पदाथ इति 
म्टाणैवकारः । तदप्यकल्पम् । ओर्पाघिक्र हि विक्ञषणरूपोपाधि- 
घरितत्वादिद्धिष्टं वाच्यम्। न च विरिष्टं पदाथान्तरमित्यावेदितम् । 

पञ्च ज्ञानन्द्रियाणि वाक््पाणिपादपायुपस्थाख्यानि पञ्च॒ क- 
मन्द्रयाणि पञ्च महाभुतानीति परञ्चविर्लातसख्यया तरवमाहुः। 
सदिदङ्कणादो न वद-अटष्टादिभिन्नायां प्ररतो मानाभावात् मददषह- 
ङ्ारयोारात्मातिरक्रिणोरमावात् । आकाश्ादिजनकानां राब्दादित- 
न्माच्राणामप्रामाणिकत्वात्, कर्मन्द्रियषु मानाभवाच्चति । 

कायकारणयागवाधदुःखान्ताः प्छ पदाथा इति पाद्ुपताः। 
तत्र कायकारण घरादि-दण्डादि। योगो निदिध्यासनम् । विधिर्वि- 

धायकः शब्दः । दुःखान्तो दुःखनाशः। पतच कणादकाथतनुग- 
हता पव । आत्मिव पारमार्थिकतच्वम् । अन्ये तु व्यावहारिक व्य- 
वहारानुसारेण गणनीया इत्यु पणिपतिपगरि्ा(? ' तत्कणाद मुनिना- 
<न्येषामपि द्व्यादीनामभावान्तानाम्प्रामाणिकत्वादुपक्षितम् । 

पृथिव्यक्तेजावायवश्चत्वार एव प्रत्यक्षविषयाः पदाथा इति चार्वी 
कमतमचतुरम-वायोरपत्यक्षत्वात् । अनुमानादानामपि प्रमाणत्वेन 
तसप्रमयस्यापि स्वीकायस्वात् । शाब्दान्धकारयोरपि द्रव्यत्वमाहुः । 

प्रामाकरास्तु द्रव्ये कणादाजुयायिन पव । तच्नान्धकारस्य द्रव्यत्व. 

मपाङकृतमव। शाब्दस्य तु शष्रोन दव्य भरोष्रग्राह्यल्वादित्यादिन्यायेना- 

१९४ 
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(से०)पाकरणीयम् भट्मिमतेषु दरव्येष्वाकाकालदिशां न द्रव्यत्व. 
मित्यष्ठोद्रव्याणीतिन्रात्तिः। तदाक।दादीनां द्रग्यत्वप्रसाधनेनापसार- 
णीयम् । कणादोक्तेषु गुणेषु सख्याविभागपुथक्त्वद्वेषानपास्य वे- 
गेन संहेकर्विंशतिगुणा इति प्राभाकसः । तत्संख्यादौनां गुणस्वषा- 
धनेन वगस्य सस्कारान्तभाविनापाकरणीयम्। वैशोषिक्ाक्ता पव 
गुणाः शब्दवजजितादङशाब्दगुणनादसदहितश्चतु्विशतिरिति । तच्छब्द्- 
स्य गुणत्वेन शब्दरषिदाषष्वन्यतिरिक्तस्य नादस्य प्रमाणाभावेन चख 
व्युदसनीयम् । परल्वापरन्पृथकस्वधमाभ्रमेविभागशान्द्वजित स्ता. 
दाट्म्यनादसहिता विद्ठात्तिगुणा हइत्योपनिषदः । तन्तादात्म्यस्य तदू 
चृत्यसाधारणधमेरूपतया बत्तरन्तःकरणपारेणामस्याप्रामाणिकतया 
भूतट।दौ घटादिवृकत्तेस्तन्न घटरावरस्थततिरूपतया चानारोचनीयम् । 

पञ्चस्कन्धारमकं जगच्नयम् । गवादिचिषयो रूपस्कन्धः(१) सुख. 
दुःखे वेदनास्कन्ध्रः(२) गवादीणां चिषयाणां नामानि सज्ञास्कधा(३) 

रागद्रष्रमाहाः सस्कारस्कंधाः(४) चिषरयोपरमो ज्ञानस्कन्धः(५)दइनि 
चोद्धमतम् । पतेऽपि पदाथा न कणादमतमतिक्रामन्ति गवादीनां द- 
व्यादाचिवान्तमभावात् । सज्ञाभदमाच्रस्य स्वतन्त्रच्छ्वेन करणात् | 

गन्धरसरूपस्पहाशब्दात्मकमेव जगत् । तत्र प्रञ्चानामषां सक्कातः 
पथिवी-गन्ध्रवजानां जलं-गन्धरसवजानां नेजो-गन्घरूपरसवजानां 
सघातो वायुः, रूपादिपरिमाणुसघान एवावयवीक्ञानविषययाश्चामदो; 
वदान्तिनां ब्रह्मद स्यवास्माकं ज्ञानादवेनस्य स््रादिति सौगतमतम्। 
तन्न अन्येषामप्याकाशाद्रीनां तत्वानां स्वेन नियमस्य निप्रुखत्वाव 
ज्ञानक्षेययोश्च भेदस्य प्रामाणिकत्वात्, 

ज्ञानविषयो द्वावेव पदार्थो इति सौगंततकदेरिनौ वैभाषिकृ- 
सो्ान्तिकौ । तन्न यदि विषया द्त्यादयः सप्त तदा तयोरपि 
कणादानुगतिरेव-तेरपि विषयाणां द्रव्यादीनां विषयिणा ज्ञानस्य 
घ स्वीकारात् । यादे च सोगतमताक्ता पव विषयास्तद्ा ध्रागु. 
क्तमेव दृरणम् । 

योगाचारस्तु सौगतेकदेशी क्षानमेब्र पारमार्थिकं बाह्यमीक- 
मेवेव्याह । तदृद्रव्यादीनां पारमाथकरत्वेन बाधनीयम्। 

माध्यमिक्रास्तु तदेके शिनो ज्ञानमप्यनिच्छन्तः च्युन्यमव जग- 
दादु; । ते तु ननाप्रमाणसिद्धानास्पद्ाचोनां परदकेननोद्धासनीयाः। 



द्रव्यम्रन्ये समक्रायलक्चषणविचारः। १०७ 

(स०)दुःखं समुदायो क्षणिकता निरोध इति चततुष्टयमिति'वन्र फलं 
दुःखं देतुस्सम्रदायः क्षणिकता साक्षात्कारो मार्गोऽनादिशिसस्य द्धे. 
शारुन्यता निरोध इति क।चत्-अवेदिकाः। तत्र फलहेत्वो द्रं व्या दि ष्वेवा- 
न्तभावः । साक्षात्कारस्तु क्ानमेकष,क्षणिकतायां परं विसमतिः। कले. 
शशुन्धता स्वभाव पवते न पद्ाथान्तर कणादस्वीङृतादायाति। 

पाखण्डमते च सामाप्तेधातः(?) ते च चार्वाककाथेता पव पदा. 
थोः । तत्र चोक्तमेव । 

दिगम्बरास्तु-जीवाजीवाखवसवरनिजरबन्धमोक्चालमकान् सप्त 
पदाथ।नाहुः । तत्र जीवो क्ञानमजवि घटादिः श्ुभाद्युमकर्मदाररूपः 
श्च ऽऽस्रघस्ततो हि कायं स्लतमिव भवति। संवरस्समाधेः। केशो- 
द्लदशनादित्रतनियमो निजरा। बन्धः ससारः शर्खरावरणरूपः । 
सदत्ययो मोक्षः! न चेते पदाथा कणादकथितात् पृथक्भूताः । दिग- 
म्बरमेदा पव क्षपणकद्वेताम्बराहेतनीलांवररक्ताम्बरच्माम्बरष- 
हाम्बरादय इति, नैतेषां पृथक्पदाथविमागो न वाऽस्माकं तद्दुष- 
णेदयागः॥ 

(व्यो०)अथायुत सिद्धानासित्यादिना समवाये प्रतिक्षां करोति । 
समवायः परमार्थसत् पर्वोक्तादेव साधनादिति लक्षणमुच्यते । 
दह धत्ययदेतुत्वमन्तराखादशरौनस्यापीति सखम्बन्धन्रहणम् । तथाहि- 
दुराद्भामारमयोरन्तरयाखमपदयतामिह श्रामे च्क्ला इति श्षानं 
म् । तथाप्याकाराशकुनि सम्बन्धेन व्यभिचारः । तदिहप्रत्य- 
यहेतुः सम्बन्धश्चेति । तथापीहाकाश्चे हकुनिरिति ज्ञान दष्रम् । 
तद्यवच्छेदाथमाधा्यीधारग्रहणम्। न चाकाहास्याधारत्वमाधेयत्वम् 
च~-अधरोत्तरभावस्यामावात् । यत्र हि संयागिद्रभ्यष्वधरोत्तर 
भावः तज्ञवाघधाराघयमावः कुण्डवदराद्ावुप्रखन्चस्तदभावश्चाः 
काश । तस्य व्यापकत्वेन शकुनि व्याप्य सद्भावात् । अथाकाश 
स्यातीन्द्रियत्वादिहेति ज्ञानं न स्यात्- तस्य ह्यपराक्षेष्वंव भावात् । 
तदसत् । अर्तान्दरियेप्याकाशो इहेति जानं केवट भरन्तं तस्य व्यव. 
्ठेदार्थमुपपन्नमाधा्याधारपदम् । इटं च भ्रन्तेहक्ञानस्य व्यव. 
रुडव्ा थ सम्बन्धपद् ५।अबन्ये त्वस्य चाद्यस्य परिदाराथंमासमन्ताच्का- 
शान्तेत्याका दां वतत न्युपचारेणाकांश्च( स्मयामि दीयन्ते(१)।ते च ध- 
स्यक्षं इत्यु पपन्नमिदाकाशे शङ्कनिरिति क्ञानामेति मन्यन्ते । तश्चासत्। 
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(बयो 9)मुख्यसद्ष्रेप्युपचारकर्पनायामतिप्रसङ्गात्। पषश्चातीन्द्िये- 
प्थाकराशे परोक्षङ्ञानं च्रान्तं तद्यवच्छदाथं विरेषणम् इति मूतंद्रघ्यामा- 
सेन चाकादरान संचघाभाष पएवति।तथाप्याघा्काधघारभूनानां यस्सम्बन्ध 
हह प्रत्य यहेतुः स समवाय इत्युक्तं कुण्डवदरसषशध्न व्यभिचारत 
दथमयुतसिद्धानां पदम् । युनसिद्धिवक्ष्यमाणा सा विद्यते येषांते 
युतसिद्धाः, ताक्नेषेधन चायुतसिद्धास्तेषामिति। सथाप्ययुनाक्षद्धा- 
नां यस्सम्बन्धस्स समवाय इत्युक्तं उ्यभिचाराभावः। तन्न । वाच्य. 
घचकभाचन च व्यभिचारात् | तथा ह्याकाशमहच्वमाकाना समचत 
तद्धाचकश्च शब्दस्ततघ्रेवत्ययुनसिद्धत्वम् । एवमिच्छाद्यालम्बनं विक्ञा- 
नमात्मनि समवतमिच्छादयश्च ततरैवत्ययुतासिद्धत्व सत्येषां विष्रय- 
विषयिभावं दत्यनयोव्यवच्छदाथमाधायांधारपदम । न चाजाक।श- 
महस्वशाच्दम्तन्महच्वाधारः) नार्पाच्छाद्याटम्बनविकज्ञानं तदाधार 
मिति । नन्वेवमप्याम्य।परव व्यभिचारः, तथाद्ययुतल्तिद्धनामा- 
धा्याधारभूतानां यस्सम्बन्धः स समवाय इत्युक्तपि वाखयव।खक- 
भाषविषयविषयिसावाम्यामेच व्यभिचारः । तथा चाकाद्राशब्दन 
आकाङ्कामभिधीयत हइत्यनयोाराधायोधारयोरभावे सति वाख्धवाच. 
कभावःन चास्ति युतसिद्धिःपवमात्मालम्बनमहमितिक्ञानमात्मन्येवे- 
व्ययुतत्िद्धत्वे सत्याधायोधारभूतयोरस्ति विषयथविष्रयोभाव इति, 
तद्यवच्छदाथमवधारणम् - आधायोघारभृनानामेव यः सम्बन्धः ख 
समवाय इति । घाच्यवाचकविष्यविषयिमावयोश्चाधायाधार- 
भूतेषु ताद्विपरीतेषु च सद्भाव इति व्यवच्छःः । नन्ववमयुत- 
सिद्धानामिति व्यथमेव । न, अस्यापि सावधारणस्य लक्चणान्तरत्वा- 
त् । तथा ्ययुतसिद्धानामिष यः सम्बन्धः स समवाय इत्ति, वाच्य- 
घाचकविषयविषयिभावो तु युतसिद्धानामयुतसिद्धानां सेति । अत्र 
केचिदसदहुषणसुद्धावयन्ति। समवायाद्धो युतेष्वाश्रयेषु समवायो 
न युतसिद्धः सरा विद्यते चेषाम्। तेन युतसिद्धास्तत्प्रतिषपेन चायु- 
तसिद्धानामभावन समवाय इति। पएतश्चासदृदुष्रणम्। लक्चणस्य वि- 
द मानव्यवच्छेकत्वात् । यदि द्यविदयमान छष्चणनोत्पायेत भवषेदेतः 
द्दृ प्रणमयुनाक्चद्धानामिति लक्षणेन समवायकरण युतासद्धानाम- 
भावे नायुतसिद्धानामभाव इति लकश्चषणसभव हति । न चतल्क्षण- 
श्य ापकत्वादिति । तथायुताकद्धानामेवाधायोधारभूतानामेव यः 
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(उ्या०) सम्बम्धः ससमवायः,इति लक्षणद्यपरिस्षमात्ताकिहुप्रत्ययहेतु- 
ति व्यथम्।न। परीक्षार्थत्वात्। तथाहि तन्तुषु पर इत्यादीदपर- 
व्ययः सम्बन्धकायः अवाध्यमरतहप्रत्ययत्वात्। यो योऽवाष्यमानेह- 
प्रत्ययः स सम्बन्धकार्यः । यथेह कुण्ड दधाति जुहुयात्तथाचायम- 
बाध्यमनेदधस्ययः तस्मार्सम्बन्धकायै इति । न चात्र समवायपृवै- 
कत्व साध्यते । रष्टान्तस्य साध्यविकरताप्रसङ्खात् । नापि सयोग- 
पूवेकत्वम् । किन्तर्हि सम्बधमाञ्रक्रायत्वम् । स च सयोगादिविलक्ष- 
णत्वात्समवाय पवेति वक्ष्यामः-तन्परसक्षायामित्यरमातिविस्तरण॥ 

( भा० ) एवं धमेर्विना घर्मिणासुदेश्ञः करल इति ॥ 

( सू° ) उपसरति एवमिति । द्रग्यत्ादययवरच्छिन्नधर्भिणा- 
मितरभदकथररिना उदेशो द्रव्यादिपदेनोदेखः कृतः । द्रग्य- 
स्वा दीनान्तु परक्षतावच्छेदकलेनपिप्षयोटेख बच्छिन्नेष्वितर मेद- 
फलतरमतस्तषायुदिष्टस ऽपि न क्षतिरिच्यभिप्रायः ॥ 

( से० ) अमुना प्रकारेण पदार्थानां सप्स्वन्तभोषमभित्रेस्य भा 
ष्यङृदप्याह पमिति । धमा नोदिष्टा धामणस्तुदिष्ा एवेति वद 
प्रतपति घमिणा न सन्तीति स्फुराऽभिप्रायः प्रतीयत 

इति दिक् । 

भ (० क भ [^ 

भाष्याम्भोनिधिसेतौ बीरवरीये यशोहतौ ॥ 
प्रथमो विभागमागो रचितः भ्रीपद्यनाभेन॥ १॥ 

यद्ानवारिणा द्ानवारिणेव निरापद्ः। 
क 

विचुधा रचता, भातिस च वीरवरः परतिः॥२॥ 

ष्यो० । पव द्रव्यादिषु पदार्थपूक्तेषु सामान्यविङशषरसमवायानां 
लक्षणपरीक्चाश्रवण।दन्तवासिनः प्राक्तनं प्रकरणं किमुदशपरं लक्ष 
णपरं वेति सशाये सति तान्नरासाथं उपरसंदारवाक्यम् | 

प्रधानतया प्राधान्यम् । तस्य सववेत्रोदेशविधानात् । उदे. 

शास्तु सक्ञामात्रण पद्ाथामिधानमिति । लक्षणपरीक्षयोश्च सा- 

माम्यादिष्वेव भावदनुषद्धतोऽभिधानमिति। यदिवा दन्यादिषदा- 
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(व्यो) थपरिश्चानात् निःभ्ेयसमिति मतवा प्रबरत्तस्तवुरेरापरिन्ञानमा- 
त्राक्निःत्रयसालाम इति धरतारकतां मन्यमानः श्रवणादन्तेवासीमा 
व्यावतैतापिति,तदा[रवासनाथे वाक्यमेवम्-धर्मर्विना धर्मिणां केव- 
खछानामुदेशः कृतो न लक्षणं नापि परीश्च! । तत्तद्वारेण साधम्यवेघमभ्य- 
परिज्ञानं भ्नोतमुपज्ञातमभ्यासवशात् आत्मन्यशेषविशेषारिङ्गिते 
विक्षानमपरष्चष॒कुवन्निःश्रेधस्मुपजनयतीति। ननु षडव पदाथा 
दत्यवध्ारणाभ्युपगपरे धमोणां उयातिरेक।खम्भवात् कथमास्तत्वा- 
दिभिर्विना धर्मिणामुदेशः कृत शति । न, अवधारणस्य धर्मिविषय- 
त्वाभ्युपगमात् , तन्न । अस्तित्वादयोपि ` स्वाधिकरणधमापेक्षया 
धर्मिण पवति, तदपेश्चयपि व्याहतमवघारणम् । तथाह्यसितत्व- 
मभिधीयमानत्वादसिधेयत्वाधिकरणमेवमभिघयत्वमर्तित्वाधिकरः- 
णमित्यादि योज्यम् । अथासाधारणधनाधिकरणत्वेनावधारणम- 
थवत् । तदसत् । अस्तत्वादेरप्यसाघारणघमधिकरणत्वात् । 
तथा ह्ारितत्वमसिप्रेयत्वाद्धियत इति । न चासाधारणधम6- 
पद विना व्याच्त्तिधरत इति, असाधारणघमोधिक्ररणस्वेनाव- 
धरणासमवः । नेतदवम। (क्रियावत् गुणवत् समवायकारणमिति 
(अ. १अा. १ सू. १५) द्रव्पलक्षणमयोगान्ययोगत्यवच्छेरेन द््- 
व्याध्ितत्वं गुणानां तथा क्षणिकत्वे सति नियमेन मूनद्रव्यत्र्तित्वं 
कर्मणां नित्यत्वेकत्व सति समवायेननेकवतंमानत्वं सामान्यस्यायो- 
गान्ययोगव्य वच्छेदेन नित्येष्वव वतमानत्वं विक्लेषाणां नियते. 
नायुनासद्ध सम्बन्धत्वं समवायस्येव्यवे घमोधिक।रिणः षडेचत्यव- 
धारणेप्यदाषः । अथ व्यतिररिक्तानापयत्ताऽसभवरादसख्यातत्वेन 
सस्वक्षानाविषयत्वमिति चत् । न पुथिव्याभमिवानन्त्येप्येकस्य निमित्त. 

स्योपप्रदात्तरवन्ञानविषयत्वाभेति। निमित्तं तु तच्च परथिव्यां पृथि- 
घीत्वं धर्मेषु धमेरूपतति । अथ धर्मघु नित्यत्वमुतानित्यत्वमिति 
त् । नित्यत्वेऽपि धर्मिविनाल्ञे सत्तावदवस्थानाभ्युपगमाद्- 
दोषः । अनित्यत्वेऽपि दव्यस्यैव समवयिकारणत्वात् गुणादिषु 
नोत्पर्यभवो विनाज्ावत् , निमित्तकारणादे वोत्पच्यभ्युपगमात् । 
तथाहि-्रव्यगुणकर्मातसक काये समवराय्यादिकारणेभ्थो नि. 
ष्पाद्यमनं दशम् , विपरीतं तु निररि्तदेष, तथ धमाः 
निमिसादेवोत्पद्यन्ते द्रभ्यगुणकमम्यतिरेकिकायरवात् । यद्य- 
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(ध्यो 9) द्रषयगुणकफरमव्यानिराके काय तत्तन्निमित्तक्रारणादेवोत्पथमानं 
ष्टम् यथा विनाशः तथा च धर्माः द्रव्यगुणकमव्यतिराककायास्तथा 
निमित्तकरारणप्ेवात्पद्यन्तं । उत्पात्तधमाणां चानित्यत्वं रष्ठामत्य- 
स्तित्वादयोऽप्यनित्या इति । अस्तित्वं चास्तीति प्रत्ययनिमित्तं येन 
स नास्तीति प्रत्यया मवतीति। यमिधयत्वं घा अआभिधयप्रत्ययक्रा- 
रण मित्यादि सवत्र योज्यम् । अग्यातरेक तु व्यतिरिकतैधमेर्बेना 
धामणामुदश्ः छत इति व्याख्यानम् । व्यतिरेके बाघकप्रमाणोपपत्ते- 
घ्यंतििक्तात विक्ञषणम् सामथ्यालभ्यन एव । तथाद्यवधारणाञु- 
पपत्तिव्यतिरेकपक्े । अथाक्तम्- विरिष्टधरमाधिकरणस्वेनावधारणं 
विवक्षितामति । तन्न । उक्तलक्षणानां षडव पदार्था हत्यवधारण 
साधारणधमाधिकरणानां पद्ाथान्तराणामपारेसेख्यातत्वात्तग्वक्ञा- 
नासम्भव पव । तस्वक्ञानाथं चाचधारणम्। नच पदाथान्तराणाम- 
्ेयत्वम्। सवेस्य भावप्रपञ्चस्य क्ञयतयोपक्षेपात्तेषु च सामान्यावशेष- 
रूपतया तच्वज्ञान कायम् । सामान्यं माचरूपता विशाषस्तु द्रग्यादि- 
बटक्षणयगस्तदतिरिक्तषु च पदार्थेषु सामन्यतो ज्ञानं न विशेषत 
इति । अथ द्रव्याद् लक्षणवद्धपरूपताविराषेस्य सद्धावविङाप्रणापि 
तस्वक्षानविषयत्वाम्रति चत्। तर्हिं पदाथान्तरसद्भावऽपि नियत- 
लक्षणापक्षयावधारणाभ्युपगम षड़वत्यपि न वाच्यम् । समाय- 
सद्दाचाप पवलश्चणापक्षया पञ्चदात स्थात् । एवमुत्तरत्तरपदाथ 
सद्भवपि पूवपूचलक्षणपेक्षयाचधारणाभ्युपगमे सत्येक एव पदाथः 
स्यात्। तथाहि द्रव्यलक्षणयाग पक पव पदाथा नान्यस्तस्य ह द्रव्य 
लक्षणयागत्व द्रञ्य पवान्तमावात् । अथ गुणादिषु विाभिन्नलक्षण- 
सम्बन्धिषु तच्वज्ञानाभावप्रसंगात् नेवमवधारणम् । एव ताह धर्मषु 
षडलक्षणा रुक्ितघु तस्वन्ञाना भावप्रसङ्गात् , षडवेत्यवधारणमन्या 
य्यरम्। पातज्ञात च पदाथषु साघम्यकवधस्यप्रातज्ञानम्। त्या च्व. 

रूपतायाः सकलमदाव्यापितया न धमषु तच्वज्ञानम् । तथाहे~-चम- 
ङूपतायां [कमन्या घमेरूपतास्त्युत नास्तीतिश्सद्धवे तस्यामन्याभषे 
यतत्यनवस्थायां धमेरूपतायाश्चानेकत्वादकस्य निमित्तस्योप्पग्राहक 
स्याभावान्न धर्मेषु तर्वज्ञानं स्यात् । न च पृथिवीत्व चविनाऽनुगताकारं 
धर्मेषु सामान्यपरस्तीति । घमो घमे इत्यजुगतज्ञानस्थासंवेदनात् । यदि 
चानुगताकाराऽोषध्रमव्यापिका धमरूपता तस्यास्ति सामन्य 
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(उयो०)रूपत्वातद्योगितया धर्माणां द्र्यादिष्ववान्तभावः दरड्यादिन्रय. 
शस्य सामान्यविशेषवतस्वाभिधानात्। न च धमत्वस्य सामान्यलक्षणयो- 
गित्वे सामान्याद्यतिरेकः सिद्धति द्रभ्यत्वादंरपि व्यतिरकषप्रसङ्ात्। 
तथा घमङूतायाश्चाध्मत्वायोगेन घर्मेप्यन्तभावासभवादिति पद्ा- 
थोन्तरत्वं स्यास्। यथा चास्तित्वादिषु धर्मरुपत्व तथा धर्म॑त्वेष्यन्ये. 
ऽस्तित्वादयस्तेषु चाप्यन्यद्धमत्वमित्यनवस्थां नातिवतेते । अथ यद्व 
धमत्वमस्तित्वादेराधेयं तदेवान्येषामाधारस्तदाघेयश्चेति । न युक्त- 

मेतत् । पकस्मिन्काले यद्यस्याधारस्तस्यवाधयमित्यनुपलमात्तथा- 
स्तित्वादेरप्यकस्य निमित्तस्यानकत्रानुन्रत्तो सामान्यान्तमीवस्नल्ल- 
क्षणयोगेत्वात् । यदि चकं नित्यमस्तित्व सवत्र पदार्थष्वस्तीति 
प्रत्ययजनक स्यात् । क सत्तया स्वरुूपसत्यन वा ? अभथानकर 
पद्ाधमास्तित्वाभिध्येत्वादिति चत् । न तर्हिं धर्मिविनालेऽपि 
सम्तावद् धस्थानम् । तथाद्यकाश्रयविनाशपि पकतया सत्तायाः पद् 

थौन्तरेऽपि सच्छादििति, प्रत्ययजनकत्वेनावस्थानम् । धमौ्णां तु 
प्रतिपद्ाधनियतत्वादाश्रयान्तरस्तीति धरस्ययजनकोऽन्य पव धम शति 
नाश्रयीचनाज्ञेप्यवस्थाने प्रमाणमस्तीति। अथ द्रव्यस्यैव समवायि. 

कारणत्वेन गुणादिपृत्पात्तकारणाभावादाध्रयावना्ोप्यवस्थानामिति 
चत् । पव तर्हि दव्येष्वनित्य गुणादिषु च नित्यमेति स्यात् । इष्यत 
पति चत् । ताह विनाद्ावश्चिपित्तकारणदेवोत्पयन्तेऽस्तित्वादय 
दति व्याहतमतत् । तथास्तित्वरादेः प्रतिपदाथनियतत्वनानन्त्यात् 
तेष्येवास्तीत्य'दययिक्नव्यवदहारदशहोनात् , पकमस्तित्वष्वास्तत्वमाभ- 
धयत्वेष्वभिघयत्वम् , तत्राप्यन्येस्तित्वादय इति प्राक्तनमेव दुषरण- 
मभ्युह्यम् । न चास्तित्वादेनियतघमिंसम्बन्धामावे उयपदेशनियमो- 
ऽस्याय घम इति धरते । अथास्तित्वसम्बन्धः यदि समवायः? तर्हि 
धमाणां समवायतया द्रव्यादिष्वन्तभवो-द्रग्यादीनां पञ्चानां सम- 
घायित्ववचनात् । यद्यन्यः सम्बन्धो धमत्मकस्तस्याप्ययुतसिद्धस- 
म्बन्धस्ये कथ समकायाद्वथतिरकः । व्यतिरेके वा स पव धेः ध. 
मिव्यापकोस्त्वटं समवायेन। तस्य च सम्बन्धान्तरभ्युपगमेऽनवस्था 
स्यादिति, स्वालड्त्तित्वमभ्युपेयम् । स्वात्मवृत्तित्वं समवाय पव । 
यञ्चानुमनि-निभित्तकारणदेघोत्पद्यन्ते धमा; द्रव्यगुणकमेव्याति- 
रेकेकायत्व(दविन[शवदित्वत्न कयैत्वस्य स्वकारणसत्तासम्बन्धरू- 
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व्यो०)पतायामसिद्धा हेतुः। विनाशस्य च स्वकारणस्त्ताल्म्बम्बाभा- 
धात् साधनविकर्श्रष्टान्तः। दभ्यादिव्यतिरेके च प्रमाणाभावात्स- 
न्दिग्धविशेषणो हेतुः । अथ षट्पदाथेषु अस्तीति ज्ञानं व्यतिरेके 
प्रमाणम् । तथाहि-द्व्यादिष्वस्ताच्यादिक्ञानानि षट्पद्ाथेव्यति- 
रिक्तावधीयमननिमत्तनिवन्धनानि षट्पद थेपूत्पद्यमानत्वात्। यानि 
त॒ षटूपदाथत्यतिरिक्तविश्वीयमान्निमित्तनिबन्धनानि न भवन्ति 
न तानि षटूसूत्पद्यन्तेऽस्वीलयादि्ञानानि । तस्मात् षट्पदाथग्यति- 
रिक्तविधीयमाननिमिक्तनिवन्धनानीति व्यतिरेकी । तथाहि षट्ष- 
दाथष्वस्ति ज्ञानम् । तथाहि विधय इत्युत्पद्यमानं टर्मिति पक्षध- 
मत्वम् । न च पटूप्रदाथव्यतिरिक्ताभावरूपनिमित्तनिवन्धनम् 
उभयाभिमत विज्ञानमस्तीति सपश्चामावः। दव्यादिज्ञाने तु षर्प- 
दाथेव्यतिरिक्तभावरूपनिमित्तनिबन्धनं न भवतीति विपक्षः । 
तस्माच षर्पदाथषत्पद्यमानत्व हि दव्यादिव्याचुत्तम । तथाहि-द्र 
व्यज्ञानं दव्य पव, नच गुणादिष्वेव गुणज्ञानं गुण एवन कमादि 
स्पीति, न षर् सूत्पत्तिरिति विपक्चव्य।्रृत्तिरेव । विपश्चे प्रत्यक्षा 
गमाभ्यां विरुध्यत इति न फारात्ययापदिष्ठः। विक्षेषानुपरन्धेर- 
यागान्नश्करणसम इत्यस्माद्यतिरकसिद्धो न सन्द्ग्धिविकहोषणो 
देतुरिति॥ नेतदेवे षरूखु पद्ाथपूत्पद्यमानत्वं व्यक्तययेक्षयाऽसिद्धम् । 
तथाद्येकमस्तीति क्ञान षटसु प्रदाथपत्पद्यते | पएवमभिधेयक्षानश्चेति। 
अथास्ति दव्यमास्ति गुण इस्येव जातीयकं क्षानं षट्सूत्पद्यते इति ना 
स्त्यसिद्धता । तहिं द्रव्यशगुणादिञ्चान ज्ञानजातीय षटुसूत्पद्यते। ब 
पत षट्पदा थातिरिच्छामावरूपानेमि चानिवन्धनमिति व्यभिचारः । 
यच्च षटूपदाथातिरिक्तं भावरूपनिमित्तम् तस्यानुवृ्वग्याद्त्त- 
तायां प्राक्तनमेव दुषणमृष्यम् । सत्तासरम्बन्धेन च पदा्थंषु 
भावव्यतिरेकाभ्यामस्तीति क्ञानमुत्पद्यमानं दष्टमित्ति विराधः । 
अस्तित्वधमदिवास्तित्वज्ञानमिति चत् । ताद सत्तायाः सद्धं 
कि प्रमाणमिति वाच्यम्, प्रत्ययवेलक्षण्याभावादित्यतो न ग्यति- 
रकं प्रमाणमस्तीति अप्रसिद्धविकेषणो हेतुरिति सत्यम् । दि 
ख भूत्वा भावित्वमान्र कायेत्वमिषठं स्यात्तदप्यस्नित्वादिषु सन्द्- 
ग्धम् । तथाद्याश्चये सत्युपरमाद् सितत्वादेनं क्चायते-किमाश्चयाः 
धा त सन्ता गाभव्यज्यन्ते सामान्यवद् तास्पद्यन्ते रुूपादेवादिान नच 

९५ 
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(व्यो०)निमित्तकारणं विशेषतो निदेष्टुं शकयते। अथ गुणाध्रयस्तदा- 
घारास्तेषां निमित्तमिति चेत् । प्वं तर्हि गुणादीनां कायीधारतया 
समवायिकारणत्वादिति- निमित्तादेवेोत्पत्तिर्विरुध्यते । तथाहि 

नियमेनाधायौघधारयोयः सम्बन्धः स समवाय पव । अन्यत्वे वा 
समवायरक्षण व्यभिचारात् । असम्बन्ध चोक्तमेव दुषणम्-दति- 
अतिरिक्तैधैमेविना धर्मिण उदेश्च इति सिद्धम् । जन्ये तु ध्मः सह 
धर्मिणः उहश्ः कृतः । केर्नाति ? विना पक्षिणोद्केन। सामान्यशब्दश्च 
विक्षेषे वतेते प्रकरणादिति छरवता ॥ 

१, © ~ ० ति 

(आभा०ोषण्णामपि पद्ाधानामस्तित्वाभिषयत्वन्ञे- 

यत्वानि। 
( म्° ) षष्णां द्रव्यादीनाम् । अपिशब्द नामावस्याप्युष- 

सङ्ग्रहः । अस्तित्वे स्वरूपसच्तरं तचोभयाटत्तियपवन्वम् । अ- 
भावस्यालक्ष्यसरे तु तारशभ।वस्वं वाच्यम् । एवमग्रऽपि। अस्तित्वं 
पिधिञ्ुखप्रतीतिषिपयत्वप् । तच्च-प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणव्रिषय- 
स्वम्-इयाचायग्याख्यानन्तु चिन्यम् | निरूपणं हि तत्र यदि 
साक्षात्कारस्तदाऽतीन्धिये द्रव्यादावनग्यापिः। यदि च ज्ञानमात्र 

० _ (= (^~ कद रे षु ^~ (~ ५, 

तद्ये भावेऽतिन्याघ्निः, अनपक्षान्तवेयथ्पेञ् स्यादिति । अभिध- 
यत्व-पद् शक्यत्वम् । ज्यत -ज्ञानवरिषयत्वम् | 

(सन)षण्णामपीति। अपिरभिव्याप्रावमिव्याप्त्या च सर्वस्य दभ्या 
देः प्राप्ति; सिदुध्यति,अन्यथा कस्यचिद् द्रभ्यस्य कस्यचिद्गुणादेग्रह- 
णपि षण्णाग्प्रापतः स्यादेव,नतु सवस्य द्रव्यादेः प्रा्तिःःपवञ्च स द्रव्य 
सर्वश्च गुणादि रक्ष्यत्वेनामिग्याप्त्या प्राप्यत इति सिद्धम् । नतु 
च मन्दमतत्-षण्णामित्यस दचितपददेव सवषां द्रव्याद्िनिां प्रात्तः स. 
कोाचाभावे विनिगमकाभावन सामान्यशब्दस्य सर्वप्रत्यायकत्वात्, 
अन्यथा "पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनस्रामनेकत्वापरजातिमस्वम्ः 
त्यत्रापि स्करपृथिव्यादिप्राप्त्यथं किचिदुपादेयम्। न च षण्णामि- 
स्यत्र ङश्च प्रभूती? प्रसिमोमूत्-एतदथमपि। षण्णामिंत्तिपद्देव तथा 
सिद्धस्तथा चापिरभिग्याप्तावित्यसंगतमिति चत्। अचर व्रमः-अपिर- 
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(सेभ)भिग्याप्तावित्यस्यापिना लक्षणस्य टक्षये ऽभिन्याति्षोध्यतेऽ्या- 
धिरकानिसकरणायेत्यत्र तात्पयेम्। न च सर्वत्र तथाकरणापत्तिरति- 
व्या्निनराकरणाथमपि च क्चित्करणापस्तिरिति वाच्यम् । स्वतन्त्र 
र्छत्वात् स्थितेरगतगतेशिन्त्यमानत्वाच्चति ?। 

अस्तित्वमितिं । ननु किमिदमस्तित्व ? सत्ताजातिम्व 
चत्त, तदा सामान्यादावव्या्िः । विद्यमानत्वप्रामाणिकत्वा- 
न्यतरपरथवसायिस्वरूपसकत्व चेत्, तदाऽमवेऽतिव्यासिः। अत 
पवाचायचरणेः-विधिमुखप्रत्ययविषयत्वमुक्तमिति चेन्न । तत- 
विनास्तिस्वेन प्रतीयमानत्वमभावोऽस्तीति प्रतीते;ः। नापि भाव 
त्वन प्रतीयमानत्वं-तमसि भावभ्रमोदयात्। नापि तथा प्रमा-यथोक्तः 
विशेषणविशेष्यभाव -वेयथ्याभावेऽपि मावत्वनिवचनस पेश्चत्वात् । 
नन्वत पएवाचयचरणेः-प्रतियोग्यनपक्षनिरूप्णत्वमुक्तमिति चेन्न, 
तद्धि भ्रतियोगिज्ञानाजन्यक्ञानविषयत्वम्। तस्य चा भविऽतिव्याप्तत्वा- 
त्-प्रतियोगिन्नानाजन्यस्य प्रमेय मित्यादेक्षनस्याभ।(वविषत्वादन्ततो 
पारमेहवरक्षानविषयकत्वासस्याजन्यतया प्रतियो गिज्ञानाजन्यत्वात् । 
अत पव-अखमवायत्वे सति गुणत्वद्युन्यत्वे च सति सविकदपकमा- 
श्राविषयत्व व्धमानोपाध्यायेरुक्तमिति चन्न । एतस्य द्यसमचायत्वे 
सति गुणत्वदन्यत्वे सखरति यस्सविकटपकमान्नविषयस्तद्धिश्नत्वमि- 
त्यर्थः | पव हि सयोागसमवाययोरव्या्िने भवति-त्राप्यसमवाय- 
त्वाद्यमावेन विशिष्ठाभावसच्वात् । न चतदुपपद्यते-अतीन्दिये द्व्या. 
दावभ्यतिः-तस्य सविकटपकमाज्रविषयत्वात् । टलोकिकप्रत्य- 
क्षविषयस्थेव द्रव्यादेरभिर्विकल्पकविषयत्वात् । अत पएव-भावत्वं 
घा विवक्षितमिति-वद्धमानः इति चेश्न। तस्येवानिवचनात् । न ताव- 
दभावभिन्नत्वम् तत्-अभावत्वस्य भावभिन्नव्वेऽन्योन्याश्चयादिति चेश्न। 
अभावाविद्ेष्यकधीविन्लेष्यत्वस्य ठक्षणत्वात् । द्रव्यमित्यादिधियां 
तथात्वात् । यस्यास्तु धियोऽभावो वि्चेष्यस्तस्या। अभावविश्ेष्यकः 
स्वनियमाद्िति दिम । 

अभिपेयत्वमिति । यदिदमसिधीयमानत्वं सदभिधानानश्र 

चेन यातीत्यभिधानयोग्यता तदथः । तश्च पद्ाक्तिविषयत्वम्। 

यद्यपि भन्न वैवथ्यम्-ह्क्तिविषयत्वस्य विषयत्वस्येव षा सामञ्ज- 
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(सि°)स्थात, तथापि तथ।भूतस्य ध्मैत्वमविसरुखमेव,न हातिग्याप्त्या- 

दिवारकषिराषणवद्पि पदृशक्तिविषयत्वन्तदृद्रव्यादिषु वतत दति 
भावः) 

्ञेयत्वमिति । यद्यप्येवन्न क्षानकरपस्व-लोकिकप्रत्यक्चं प्रस्येव 
विषयस्य कर्मत्वात्, क्षानान्तरस्य विपयाजन्यत्वात्, तथापि कषान 
विषयस्वरक्षणज्ञानयोग्यत्वं धिवक्षितम् । अत्रापि वेय्थ्मदाका्यां 
पूरवक्त एव न्यायः । एतद्य च न द्रव्यादीनां लक्षणमितरस्मिश्न- 
भावेपि विद्यमानत्वेन ततो व्यावतेकत्वामावात्, किन्तु धर्ममात्रमि- 
त्याचायोः। अभिधेयत्व-भाववत्पदक्ाक्तिवशेष्यतवम् | क्षेयत्वं भावत्व- 
प्रकारकप्रमाधिकशेष्यकत्वम् । पवं छक्षणत्वमपीत्यन्ये । 

( ना०) आशित्वं चान्यत्र नित्यद्रत्येभ्यः। 
( प्रू° ) आभ्रितखश्चति । चोऽवधारणे | तथाच पण्णामपि 
£ [क्ष ० ० क च र ण्ह ॥-\ = 

पदाथानां नियद्रव्पेम्यो-वियुद्रग्पेभ्योऽ्यत्रेवाभ्रिततवमापरेयतरं 
साधम्यंमिति पूर्वेणान्वयः । तेन नित्यानां परमाणूनापाभ्रितल 
न क्षातिकर तेषामपि लक्ष्यत्वात् । 
(से०)आश्चितत्वमिति। नन्वाश्चितत्व यद्याधेयत्वन्तदा सयो गसम्बन्पे- 

न विद्यमाने परमाण्वादावप्यस्त्याकाशादीनां सयोगन वियमानत्वप- 
क्ष बरत्तितायां सिद्धायां त्रापि चास्तीति नित्यद्रव्यव्यावतनमयुक्तम् । 
अथ समवेतत्वं ? समवाये ऽव्यािः-तस्य स्वरूपसचन्धेन विद्यमानत- 
या स्वरूपस बन्धस्य धर्भिद्धयात्मक्रतया प्रते पकस्य धर्मिणः समव। 
येन विद्यमानत्वस्य विवश्चणात् । ननु समवाये घटाभाव इति प्रतीत्या 
धराभावस्य समवायत्वेन तत्रापि स्वरूपसम्बन्धस्याङ्खीकतन्यतया 
तस्यच धर्मिंद्याल्कतया धर्मिणश्चेकस्यात्र समवायस्य प्रवेरोन 
भ्रकृताभावे समवायसम्बन्धन विद्यमानत्वमिति चन्न । अस्याथमन्र 
वद्धमानोपाध्यायाः--सयोगान्यन्रच्यासमवायभिन्नभावत्वं विवक्षि 
तमित्याहुः। अस्याथः-संयोगान्यव्च्या संयोगातिरिक्तसम्बन्धन यो- 
ऽसमवाथोऽसषद्ध अकाश्ादिराकादादैः सयोगसम्बन्धिनेव संब. 
धत्वासद्धिन्नभाषत्वमिति । तन्न । आकाश्चदिग्पि सयोगाततिरिक्तस- 
म्बद्धः्वात् तस्यं काठब्र्तित्वस्यावद्यकरवात्। तच्र काछद्रभ्यन्त्ताच- 
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(से °) ङ्ीकियमाणायां विभुद्रयसयोगाभावन तद तिरिकतसम्बधः। यदि 
च क।खोपाधिन्ुत्तस्तद्ा कमणि स्योगायोग्यतयान्य एव सम्बन्धः। 
स च स्वरूपसम्बन्ध पव । पषञ्च सयोगान्यव्रच्याऽसम्बद्धप्रतीतेः 
कथं तद्ते लक्षणमिति । संयागान्यङ्रात्तिः समवायः, उपलक्षणे तृ. 
तीया । तथा चान्यस्मदायापटष्षितोऽन्यसमवायवान् सन् याऽस- 
मचायोऽसमचतस्तद्धिश्नभावस्वं भवति इत्याकाशादिः शब्द्ाद्रिस. 
मवायवच्व सति स्वयं समचतस्ताद्भन्नरभावत्वमनिच्यद्रन्यादौ सुल- 
भमेवति। पुनरथगतिगवेषणे प्रामाणकपरियहीतः पन्थाः । शग्दृशै- 

टीपरिश्षीखने त्वयमपि कण्टक्रिन पव । तथादि-अस्षमव्रेति समस्त- 
पदाथस्यासमस्तन सयोगान्यत्रच्यत्यनेनान्वयासभवात् । न ह्यति 
परचण्डदोदेण्डाद्ृषएकोदण्डविनिःसरन्मागेणगणपारितोरस्तरपती- 
पपाथिकप्रयसीसघातानुगीतश्षरदस्रतघामाभिरामयश्ा राजपुरूष 
दति वाक्ये यद्या इत्यन्तं समस्तमसमस्तेन राजपदेनान्वतीति क- 
स्यापि सचतसश्चतासे चमत्कारं रचयति। तस्मात्सपमवतसमचायस- 
मन्धत्व नित्यद्रव्यातिरिक्तानां नवानां लक्षणम् । न हि समवाययायः 
सम्बन्धः सरमवेतसमवायटश्चषणस्वरुूपस्म्बन्धस्तस्य समवेतसम. 
घायमावलश्चणस्वरूपसम्बन्धाविक्नोषस्य (स) तवतिरिक्तेष्वप्यसम्ब- 
डः, सम्बन्ध्यतिरिक्तेऽवुत्तरितव्यस्मवुक्तः भाष्यकिरणावरोवद्धं- 
मान।नामस्मत्पितृचरणविरचितवद्धमानप्रकाक्ञस्य च विमटना- 
म्नस्तात्पयमवधार्यमिति । चकारान्मूते विहाय निष्करियत्वामित्या- 
खायः । पतश्च यद्यपि निष्करियविनष्टे मूतैऽतिभ्याक्तम्। नच निः 
स्किथस्य सूतस्य कयेविनश्ो दिर्तीयक्षणे विनाशे क्चषणिकतापत्तेः, 
तत्वृवीयक्षणादो तु विनाश्ते कर्मोत्पासतिक्षभवात् हति वाच्यम्| कमा. 
त्पस्ेरागन्तुकनोद नादिदहेतुकत्विन द्वितीयक्षणेऽसभवेन तृतीयक्षणे 
नष्टे निष्कियत्वसभवात् । न हि विनदयदवस्थस्य कमेसमवायिका- 
रणत्वं संभवति का्योत्तरकारे सत पव कायसमयसतो वा समवा 
यिकरणत्वादित्वस्याप्यनगीकारे कायोत्पत्तिदश्ा्यां समवायिकार- 
णना कार्यस्य क्षणिक तापत्तः । न चेवमन्यतरकमणेोप्यभविना- 
काशादिसंयोगाभाषे सवमुतसयोगित्वटक्षणविभु्वं तेषां दीयेतति 
वाच्यम् । कारणाकारणसयोगेन तदुपपत्तेः । तथापि क्रियावटूत्तिद्र- 
व्यषिभाजको पाघश्यन्यत्वं विवक्षितम् । ते चोपाधयः पृथिषीत्वा- 
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(सेर)दयः। तेन रूपण यद्धिभागो माप्यङृता न रतः,तथापि पवार्थो 
द्विविधो भावोऽभावश्चत्यभिप्रायस्थो ज्ञेयः। पवञ् भावत्वाभावत्वे प- 
दाथविभाजकोपाधी, द्रउयत्वादयस्तु भाव विभाजकाः। अभावविषा- 
जकन्तु कस्यचिन्मते$न्योस्याभावत्वं ससगांभावत्वं च । ससगाभा- 
घविभाजकं प्रागभावत्वादि । कस्याचत्तु मतेऽमावश्चतुर्विधः-प्राग- 
भाघप्रध्वसरात्यन्ताभावान्योभावमेदादिति विभागत्परागमावत्वा 
दयोऽभावविभाजका पव । येन रुपेण यस्य विभागो यस्य मते तस्यैव 
तस्य मते तद्विभाजकोपाधित्वात् । पवञ् विभाजकोपाधेचिन्तनं 
साधम्यवेछ्योपयो गित्वनोपोद्धातिक प्रासागकश्चति नासमतमिति॥ 

(व्यो ०)अथाव्यतिरेकेऽसितत्वादीनां पदाथौन्तरभावाटूषरपि साघ- 
म्यङूपतय। परिक्चाना्थमाद षण्णामपि पदाना मरितत्वं चाभिषेयत्वं 
च क्षेयत्व चति समाहारदन्द्ः। न परमस्तित्वाद् धः षण्णा धमास्तथा- 
भ्रितत्व चति। तस्य अनित्येष्वसं भवात् अव्यापकत्वेन पृथगभिधान- 

मिव्याह्-आधितत्व चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति। अथाव्यतिरेके अस्ति. 
त्वादीनां कान्तभाव इति चेत् । छाड्दव्यवदारस्य विवश्ितत्वादस्तेः 
हाब्दरूपस्य भावोऽस्तित्वे क्ञानमेव । येन सत्तास्तीत्यभिधानं प्रवर्तत 
इति । क्ञनङूपस्य चास्तेमचाऽस्तित्वमिति विवक्षायां सत्तास्वङूप 
स्वत्वं वा लभ्यते । तत्सद्धावे द्रउयादिष्वस्तीति क्ञानदक्रीनात्। 
अरित चायमस्तिशब्दा ज्ञाने तद्विषयेऽथिधाने चति । तथा्घेय- 
स्यच भावोऽभिधेयत्वममिधेय इति क्षानमेव । तेन सत्ताभिधयोऽ- 
यमर्थं इति शान्दृव्यवहारददनात् | तश्चाधिधानजनितं क्षानमर्थं 
इति श्ान्दभ्यवहारदश्षेनात् । तश्च भिधानजनितं क्ञानम्थ दति । 
तथा ज्ञेयस्य भाषा ज्ञेयत्वम् शति ज्ञानमव । तेन सत्ता ्ेयभिति 
व्यवहारदशनात् । तश्चाभिधानजनित ज्ञानम हति | तथा ज्ञेयस्य 
भावो ज्ञेयत्वं ज्ञेयमिति श्लानमेव । तेन सत्ता क्षेयामिति शाग्दव्यवदहार- 
दश्ीनात्। त्च ज्ञानेन विद्ाषणेन जनितसक्ञानमथ इति । 

तथाऽऽध्रितनां भाव अश्रितत्वम् आश्रयश्चयिभावलश्चणां 
षृ्तिः। क्षा चाकाद्रादिषु तेषां आश्रयमावात्।;: न चाश्रयाश्रयि. 
भावस्य क्लप्रवायरूपतायां समवायेऽसभवात् न षट्पदाथेव्यापि- 
त्वम् । अथ पञ्चानां समवायलक्षणा वृत्तिराध्ितत्वम, .खमवायस्तु 
स्वात्मनरृत्तिरिति चेत् ! एवं तर्हिं पञ्चानां समवायित्वामेति पुनदक्तम् 
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(व्यो ०)स्यात् । तथादि-समवायित्वं समवायलक्षणा वृत्तिः साच 
पञ्चानामाधितत्वपदेनोक्तति। अधितत्वपदेन आशध्रितत्वोपरष्षित- 

स्यटाभिधानात् अदोषः । अथ व्यतिरिक्तस्य निभमित्तस्यासभवात् 
समवाये भावप्रत्ययः कथम् ? आधितस्य समवायस्य भावः आश्रव- 
त्वमिति । नैतदेवम् । समवायस्य चुत्तिरूपतया ज्रात्तिमदाश्रतत्वाप- 
टज्पेः। वृस्यन्तरकट्पनायामनवस्था स्यादत्युपचारेता चृत्तिरिष्यते। 
सा चान्यनिमिसस्थास्तमवादाशध्ितत्वज्ञानदेतः समयचाये बुत्तिविन्तिष 
पष । भात्मचृत्तित्व तु समवायस्य स्वय ब्रत्तिरूपत्वाहुस्यन्तरं नापे- 
क्ितमिव्यभ्युपगमेनाश्चितत्वमेव, अव्यतिरके ह्याश्चयाश्चयिव्यवहारा- 

संभवादतः समानटक्षणद्रत्तिप्रतिषेध पवति वक्ष्यामः-समवायपरीः 

क्लायामित्यरम्।॥ 

(भा०) द्रव्यादीनां पश्चानां समवाचित्वमनेकत्वं च । 

( सू० ) द्रव्यादीनां पञ्चानापपीत्यपिरवधारणे । तथाच 
¢ ¢ ५ , [क (| (५ 

द्रवयगुणकमेसामान्यविरेषाणापेव्र सपवायित्वं-सपरवायप्रतियो- 
~~ ^~ (^~ ( १ 

गिं समवेतदटत्तिभावरविभाजकषमेवच्म् समवायारत्तिधम- 

वद्धावस वा फटितम् ¦ तेन सामान्यविशेषयोः समवायितवस्य 
नियद्रव्ये च सपवेत्स्याप्तखेऽपि न तेष्वनव्याप्तिः । अनेकतव- 

वहुतरदत्तिभावीव भाजकवच्वम् । चक्रारादुमयादृत्तिमाववेमा- 
¢ 

जकपमेशुन्यभावत्वाद्युपग्रहः ॥ 
( से० ) समवायित्वमिति । नन्वतद्यदि समवेतत्वं-तदा नित्य- 

दरव्येष्वग्याप्तिः। यद्यन्यसमवायवस्वं-तद्ा सामान्यादावञ्या्िः तत्ना- 

न्यसमवायाभावात् इति चन्न ! समवायत्वस्य विवक्षितत्वात् । अव- 

यव्यवयवादीनां समवायस्य द्विष्ठतया जातिभ्यक्तिवशेषनित्यद्रऽय- 

योरपि समवायस्य द्विष्ठव्वाज्ञात्यादावन्यलमवायाभावादिति चन्न 

अभावेऽपि समवायससखात्, समवाये तु न याति समवायान्योन्या- 
भावः । अत पएवाचायोः- समवायित्वं समवायलक्षणः सम्बन्धः'दइति। 

अनकत्वमिति । नन्वनेकत्वं यादे अनेकत्वक्ख्या, तदा गुणा. 

दावभ्यातिः । यद्ेकत्वविरहः, तद्। समवायेऽतिव्पापिद्रेग्यान्या- 

सिश्च। यदि स्वरूपभेदः सः,समवयेऽपि चतुघमद्न्तगतस्य स्व- 
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(से०)रूपमेदार्यद्रव्यादिप्रतियोगिक्रस्य समवायामावयोरपि ससा. 
दिति चन्न । ̀ स्वाश्चयप्रतियोगिकान्योन्याभावसमानाधिकणभाववि- 
भाज्कोपाधिमरस्स्य विवाक्षितत्वात् । दव्या्रौ इदं याति -पकदरव्या- 
दिप्रतियोगिकान्यान्याभवेन द्व्यान्तरादो द्रभ्यत्वादेः समानाधि- 
करणत्वात् । समवयेतु न याति समवायान्योन्याभावस्य समवा. 
येऽभावात् द्रव्यादौ सस्वेऽपि तत्र समवायत्वाभावात् । अनेकत्व- 
अति चकारात्समवायादन्यत्वमिलयाचायीः। तच्च समरधायप्रति- 
योगिकान्योत्याभाववच्वम् अतो नाभावेऽतिव्याप्तिः-तत्रान्योन्याभा- 
वाभावात् ननु समवायान्यत्वन समरवायभद् साधने साध्यविश्लेष 
इति चकन) समर ायान्योन्याभावेनेतरभेदसाघनादिततरमध्येऽभावस्यावि 
प्रवश्नात् मेदमध्ये स्वरूपमदददेरपि प्रवेशात् साध्याविहषाभावात्, 
घन्यथा पृथिवीतरेभ्यो मिदयते प्रथिवीलादित्यज्ापि तदापत्तेः-सा. 
ध्यभेदान्तगंतस्य वेधम्यस्य प्रयिवीत्वरूपस्याहे तत्वात् । मन्रापि 
साध्याविदषपार्हारस्याक्तगत्येवावगन्तम्यत्वात् ॥ 

( व्योऽ ) हदनी समवायर्पारत्यागेन पञ्चानां साधम्यमाह- 
दव्यमादिर्येषां ते द्रव्यादयः तेषाम् । न ज्ञायते कियतामि- 
त्याह पञ्चानामपि साधम्यं समवायित्वमनेकत्वं चेति। समवायो 
विद्यते येषां ते समवायिनस्तषां भावः समवायित्वम-समवायल- 
क्षणा वृर्तिरिति । अनेकत्वं च-समानलक्षणयागित्व सति व्यक्तिमे- 
दो ऽनेकत्वसस्या चोपचरिता । समाये तु समानलक्षणयोगिनि न 
ठ्यक्तिभदो नाप्यनकत्वसख्यति ॥ 

(भा०) गुणादीनां पञ्चानामपि नियुणत्वनिस्करियत्वे ॥ 
( शू०) मुणेति । गुणकमसामान्यविक्ञषसपवायानापेव 

निगुणस गुणवद दात्तधमनद्धाबखम ; तेनाद्क्षगेद्रम्पस्य गुणत्र- 
देन्यत्वेऽपि न तव्रातिव्याप्निः । निष्कियत्वं क्रियाबदरात्तिमा- 
ववि भाजकथमवक्छम् , नातो विचुन्यतिन्याद्निः ॥ 

( से० ) गुणादीनामरति । निगुणत्वं यदि गुणामाववस्वे तदा 
दरभ्येपि अन्योन्याभावस्य सच्वात् , संसर्गामाववस्वमपि द्रव्ये प्राग- 
भावध्वखयोः सरवात्, अत्प्रन्ताभावोऽपि गन्यवात्यन्तामाववज्ञल- 

मित्यादिक्मेण तत्नास्त। गणत्वाचच्डिन्नप्रतियोभिताकत्यन्तामा- 



द्रव्यग्रन्थे द्रव्यादिन्निकसाधम्धम्। १२९१ 

घस्तु न द्रभ्ये दति तत्वम् । निष्करियत्वं कर्मत्वावच्छिक्नप्रतियोगिता 
कात्यन्त।माववस्वम् यद्यप्याकाश्चादावातिव्याप्तम्, तथापि क्रियाबहु- 
त्तिभार्वावभाजकेपाचिश्चून्यत्वं तथति भाषः ॥ 

( व्यो ) इदानी द्रव्यपरित्यागेन साधम्यं दशयति-गुणा 

आदिर्येषां ते वथोक्तास्तेषम् । न ज्ञायते कियतामतः पञ्चानामपि 
साधम्यम् निगुणत्वं च निष्करियत्वं चेति निशुंणत्वनिष्कियस्वे। नि- 
गेता गुणा येभ्वस्ते निगुंणास्तेषां भावो निगुंणत्वम् गुणामावः। अ- 
थामावस्य भावतया घमत्वामाव इति चेत्, न विशेषणत्वेन तदु पपरत्तेः। 

तथाहि-गुणामवेन सत्तागुणादिष्वन्वयव्यतिरकाभ्यां निगुणा इति 
व्यवहारदशानात् ज्ञायते गुणाभावस्य विश्तेषणत्वेन धपरेत्वामति। स 
च पचस समानत्वात साघम्यामिति । षड पद्ाथो इत्यवधारण च 
भ।वविषयमित्यभावस्य व्यतिरेकेपि न दोषः। आशितस्य घमस्वपि 
समवेत एव धमे इति मियमानभ्युपरगमाच्चति। निष्कियत्वं तु निगंता 
चलनलक्षणक्रिया येभ्यस्ते निष्करियास्तेषां भावो निष्करियत्वम् 
क्रियाभावः साध्यम् ; तेन सत्ता निष्क्रिया इतिव्यवहारदशंनात्। 

अन्ये तु गुणामावोपरक्षितः समवायो निगुणत्वं क्रियामावेोपल- 
क्षितख् निष्कियत्वमिति मन्यन्ते। तच्चा लत्-समवाये धर्मिसमवाया- 
न्तरस्यासंभवान्निगुंणव्यवहारो न स्यात् अभेदे हि धमेधर्मिन्यव- 
हारादेद्रानात् ॥ 

( मा० ) द्रव्यादीनां च्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः 

सामान्पविरषवत्त्वं स्वसमयाथंकाब्दानिषेयस्वं घ- 
पाघमकलेत्वं च ॥ 

( सरु° ) द्रभ्येति। द्रव्यगुणकमणां सत्तासम्बन्धः-सत्ताप्षम- 
वायः। सामान्यि्ोषवन्ं-सत्ताव्याप्यजातिमसरम् । खस्येति 
रह पिकाणां स्वकक्तिः, तेनायेश्न्दरामिरप्यमानत्वमिरंपयथेः। ध- 
पधर्मकर्तकत्वे-अदृषटननक भावत्वम् , तेन धमाषमेयोरेकमात्रनन- 

के नान्याद्निः। भावत्वापादानान्नाच्चोचादययभव्रेऽतिप्रसङ्कः। न च 
सुवणादिद्रव्यतदौयगुरुलादगुणत्दानादकपणां यथा धम 

९ 



१२२ सरीकप्रदास्तपाद् भाष्ये 

(मू०)जनकलवं यथावा पुरीपादिद्रव्यतस्सं योगतद्रहणादिकमरणाः 
मधर्मूननकलं तथा ताहशद्रव्यादिगतानां स्वणेलादिजातीनापपि 
परंपरया ध्ीधपैजनकत्व सुबचमतस्तत्रातिग्याप्निरिति साम- 
तमू | स्वशत्वादि जातिधंषादिजनकतावच्छरकल्वेनेवोपक्षयात् ती- 
थौदिदेक्षस्य तत्संयोगतदनुसरणादेमीधमेजनकतायाश्च सि- 
द्स्वाद्ेति भावः ॥ 

( से० ) स्ति । यद्यमप्यकाथसमकवायादयस्लामान्यादावपि त- 
थव तल्िरूपितसमवायो नान्यत्रेति भावः| सामान्यति। सामा- 
न्यविष्ोष। दग्यत्वावयस्तद्धस्वमित्याचासः। तत्र पिद्ाषपद्मेयथ्प 
सखामान्यस्यव लक्षणत्वसेभवादिति केचत् । तन्न सामान्यविदाष- 
स्य सत्ताव्याप्यत्वप्रदशनाय सत्तां टक्चषणत्वनासिध्ाय तेषामेव सा- 
सखान्यविश्चेषस्य टक्षणव्वनासेधानात्। पवञ्च सामान्यविकहेषवचं स 
तावति द्रभ्यादावेच वतेते न सामान्यादाविति प्राप्यतत। लक्षणन्तु सा- 
सन्यवरवमवबत्यक । तत्र चास्रामच्यावद्षषवच्वस्य माष्यक्रता सा 

मान्या कण्ठत एष भाषरितत्वात् सामान्यरूपो विरषः सामान्यवति 

तषे जातिरूपो व्याघतको धमं इत्यथः । तञ्च व्यावतकधमवस्वे लक्षणे 
सामान्यादाचतिव्याप्तजातिमसमव रखक्चषणमास्तामिति चन्न । जाते. 
िद्रपणतया-टक्ष्यविक्ेषणतया लक्ष्यविल्ञषणतां निर्वदयं वेयथ्यै- 
मित्युक्त यथोकतविशोपणावेरेप्यमावे वेयथ्यामावादिति तु वयम् । 
अत पकाचायचरणेरपि नात्र वयथ्यमाह्नङतम। नहि सत्तावदित्यत्र 
वेयथ्य तेषामक्घषाथावेषयक्रमतीनां प्रस्फुरण सभवति । ननु 
यूगपवुदयक्तसुराखुरवलमुजवलचञ्चलमन्द चलगभरोढािवातवगत- 
दुत्तररखतरद्धतरद्गिणीमुजङ्गखमुद्भूताखण्डस्तवानयमाकाक्ञावकराद्रा 
हति(?) वाक्याक्णनकुतुहरापाक्रान्तक णीनां समुद्मूते शाब्दयोधरे वि- 
होष्यं इव विद्राषणांशोऽपि संहायाभावन विन्ञेषणतापि शाब्दबोध- 
स्य विषयस्तथाच नीलोत्पटवत् श्त्यादौ विरेष्याभिन्ना्ेकशेषणस्थ- 
टे यथा दन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्यकमभिसंवध्यते तथा मतुब- 
थौ वियेषणविक्तेष्ययोद्धेयारप्यन्वेतीति चेन्न । एवं सति नारववुत्प 

(कि १ 

स्बदिति भरह्तीत्यापर्ा नीखमिन्नोत्पखवदिति प्र्तात्यापत्तस्तथा 



दरव्यग्रन्ये द्रव्यादिचिकसाधम्यम्। १२३ 

(से°)प्रतीतावपि तथा सशयकारकन तु तदमिन्नपत्ययस्य तत्सत्ता- 
साक्षिणोऽचुभवस्यैव वा कूटसताक्षिकोरिविनिक्षित्त्वात् नीलोत्प- 
वदिति वाकयान्नीलासिश्नोत्पटबरेति भवतिन तु नीरखुकवदुत्पख्व- 
दिल्यजर तु शब्द्र्षरसक्षिणा द्विजा प्व साक्षिण इति न व्याकु 
लान्तःकरणा य केचच्प्र्टव्या दति दिक्। 

स्वसमयेति । ननु अभिधेयत्वं केवखान्वयीश्वरस॑केतमादयाथ 
चाव्दभिधयत्वमपीति स्वसमयति, तथाच वेशापेकरार्थशब्दसकेत 
विक्ाप्यत्वं लक्षणमित्यर्थः, तच्याधुनिकयेशाषिकसङ्कृतितसामान्वा - 
दाविति चन्न । साधम्यस्य ैकालिकत्वानिग्रमात्। 

धर्मेति । ननु कवतृत्वमचेतने नान्विनमन्यतरवेयथ्यंश्च । नच 
कतृत्वं कारणत्वं साधम्यंद्रयं विवश्छितमित्ति वाच्यम् । अजनक् 
धमीजनके घवा दन्याद्यन्तममतेऽव्याप्तः घमोघमयोरव्याप्तश्च, तथै. 
स्नानादिप्रापकघर्मण धमजननेऽपि तन्मात्रण धममजनने मानामादात् + 
ब्रह्महनन दिसम्वकाधम्मणाधमेजननेपि तन्पान्रेणाधमेजनकत्पे मा- 
नाभावाच्दति चेन्न। अधमान्यन्वे सति धमजनकवुत्तभावावभाजको- 
पायिमकस्वस्याघमीन्यद्रव्यादिखक्षणत्वात् । धमान्यत्व सति अधमंअ- 
नकचत्तिमावविभाजकोपाधिमच्वस्य घमान्यद्रव्यादलक्षणत्वाश्च। प. 
तश्च यदि प्रथमलक्चषणेऽध्मेस्यन टक्ष्यता हितीयटक्षण घमस्य तदा, 
अन्यथा सत्यन्तविनिमुक्तमेव । निरुक्तस्याप्युपयोगः तथाहि-गोदा- 
नापहारयाोर्दिं सुकृतदुष्छते इत भवतस्तन्न न द्ानापहारयोरवोप- 
योगो विनिगमनाविरहेण तदीयदानापदहारयोारूपयामे विषयस्य त- 
स्य तस्यापि हेतुत्वात् । ननु न ग्यक्तिमान्रस्याप्रयागोऽतिप्रसङ्गात् 
किन्तु गोस्वविशिएटस्य, विशिष्टस्य चोपयमे चिक्षषणस्यापयोगः स- 
सैसखमतः, एवश्च जातो रष्षणप्रतिव्यापकमिति चश्न । गोत्वस्य दण्ड- 

त्ववदवच्छद् कत्वात्, पवश्चान्यथासिद्धतयाऽ कारणत्वात् । गोत्वेन रा 
सभादिव्याचृत्ततयांडवगताया गोदाने तद्वारा गेोत्वस्यापयेर्गाषि तस्य 
धमौधमहेतत्वे मानामाचः। अपि च विदहितनिषिद्धप्रयत्नावषय- 
स्यैव धर्मोधर्पहेतुत्वम् । प्रयत्नविपरयना च द्रव्यस्य कचिद् व्यापा. 
रतया यथा गक्घजलादोः, तत्र स्वशररसयागस्य व्यापारजननात्। 
कचिद् उ््रापारतया वथा तुखस्यादौ तुखस्यादे रुत्पादनसमवात्। 



९२४ सटीकधशास्नपादरभ।ध्ये 

(से°)गुणकमेणोस्तु व्यापारतयव प्रयत्नविषयत्वम् द्व्येतरत्वन जन्य 
धमौनाश्चरयतया व्यापारित्वासभवात्। साभान्यादीनान्तु द्रभ्येतरतया 
जन्यधमोनाश्रयत्वेन व्यापारित्वन्न सभवति व्यापारत्वन्तु निव्यत्वा- 
दिति कथं प्रयत्नविषयता तदभावे च कथं धमाधमेप्रसवभाव इति । 
अपि च धमाधमजनकत्वं श्रुत्येकगम्यं, न च^गां ददात् व्राह्मणं न हन्या- 
दिति'"वज्ञायादिषु विधिनिषधो भवतः! तस्माद्रऽ्यादौीनामेवापहव- 
यमाणानां दायमानानां गवाना क्रीयमाणानां गगाजरखचाण्डारखसं- 
योगादीनां तीथेम्टच्छदेशगमनादौीनां च धमौधमरहतुन्वनतु जा- 
व्यादीनाम् । उपयोगस्तु व्याक्तव्यावतंकतय।-जातिरपि सत्वसमवा- 
येन व्यावर्तिकेति। समवायस्यापि अश्लेषस्य चिद्ेषस्यतु कथप्रपिन 
तयोरुपयोग इत्ति । ननु गां दद्यादित्यादौ विध्यर्थं इषटटसलाघनत्वादिः 
प्ररृटयर्थं दानाद्वेवान्वति प्रकृत्यथान्वतस्वाथवाधकत्वम्प्रन्यया- 
नामिति न्यायात्) तदन्यथानुपपत्तिकटप्यधम्रैजनकमपि तन्नेवान्वे- 
तीत्ति। न च गोदानस्य दीयमानतया वा गोज्ञनकत्वे विनिगमनावि- 
रहः । द्ानजनकत्वे प्रमाणसचर्वात् गाजनक्त्वेऽपि तदसच्वाहूनि- 
गम्रकस्य स्फुटत्वात् , प्वश्च गोदानत्वेन जनकत्वे गारवच्छेद्कत- 
योपयोग दति, यत्रतु सुवणं सवकामदमिव्यादिना कमणापयोगा- 
पत्ति; तच्च विनिगमनाविरहेण द्वयारपि धमहे तुत्वमिति चन्न । गवा 
दीनामपि ध्मरोँपयोगस्य बहुषु श्रुतिस्मरत्यादिषु श्रूयमाणत्वात, यत्र 
चन धूयते तत्र तुल्यन्यायतया कल्पनात् कस्यचिद्रव्याद्जनक- 
त्वेन प्रकृत खक्चषणोपपत्तरिति संक्षेपः ॥ 

( व्यो०) दव्यादित्रयस्य साधम्यमाह-दव्यमादिर्येषां तानि 
दव्यादीनि तेषाम् । न ज्ञायते कियतामिव्यतः जयाणामपि सत्तास- 
स्बन्धः साधम्य । सत्तायाः सम्बन्धः सत्तोपटक्षितः समवाय ¶इति। 
ननु द्रव्यादिषु सत्तायाः सद्धावे किं प्रमाणम् । सदृद्रभ्यं सद्गुणः 
सत्क्मेति प्रत्यय पव । तथाहि-सदितिज्ञानं विल्ञष्यज्ञानत्वाश्नतें 
विश्षिषणाद्धवर्ताति सत्तासद्धावः । नन्ववे तर्हिं अयाणामित्ययुक्त- 
म् सामान्यादिष्वपि सत्वादिति क्षानो्प्रत्तः। तथाहि-सत्सामान्यं 
सन्तो विदेषा सन् समवाय इत्यपि विरषक्ञानद् शनात् वाच्यः सत्ता. 
सम्बन्ध इति । अथ स्वात्मसरसवं सामान्यादेषु, तच्रापि सत्तावदन- 
घस्थानादिदोषः। अथ प्रतिपदाधनियतं, तस्य व्याचरृत्तरूपतायां सत् 
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(व्यो) सदिति श्चानजनकत्वं न स्यात्-अस्य ह्यनुगतत्वात्। नान्यथा त- 
दुपपत्तः । तथाहि-सामान्यादिषु सत्तासमवाये वाधको पपत्तेः सत्स- 
दिति क्षानमुपचरित । उपचारश्य प्रवतेमानो निमित्तमपेश्नत इति । 
स्वात्मना साधास्णधप्रणे पचारनिमिनत्तेन सन्तावच्व सत्सदिति प्रत्य 
पजनकत्वम् । यत्र हि सत्ता साधारणधमां रृष्टट इति तदुपटभात्। 
सत्ताध्यारोपः प्रतत पवेति सामान्यादिषु सत्समवाये बाघकोप- 
पत्तः। सत्सादेतिज्ञानादितिज्ञानस्यान्यथापि मावादन्यथासिद्ध- 
हेतुरिति । न च द्रव्यादिषु सतूसादतिज्ञनस्यासाधारणधमौदे- 
त्पत्तिरेति वाच्यम् । मुख्ये बाधकासरम्भवात् । न च मुख्यं विना 

कचिदुपचारो दए इति, द्रव्यादषु सत्तासमवायादेष सत्सदिति 
कषान रषछ्ामति सिद्धम् | 

अन्ये तु सत्सदिति ज्ञानस्य सत्ताविशेषणजनितत्वादेकच्र 
समवेतत्वेन विरेषणमन्यत्न विरेषणविश्ष्यभावेनेत्युभयन्नापि 
मुख्यतां ब्रवते । तथाहि-न संयागसमवायायत्तो विशेषण विशेष्य- 
भावः-अमावे तदभावप्रसगात् । अथ विरिष्टज्ञानप्रतिषन्यो यत्रहि 
विशिष्क्ञानम तत्र विज्ञेषणविन्नेष्यभावस्ततो हि सामान्यादष्वपि 
सत्सदितिचिरोष्यक्षानोत्पत्तविकषणविहाष्यभाव पव सम्बन्ध 
दति उभयन्नापि मुख्यं सत्सदिति क्षानम। 

पतश्चासत् । यत्र हि गुणकमेसामास्यानां विशेषणत्वम् उभयत्र 
भिमतं तच तच्र समवायेनेति दृष्टम् । सामान्यादिषु सत्तायाः स. 
मायस्य व्यापकस्य व्याचृत्तविशेषणत्वस्य व्याप्यस्य व्यावृत्तिः 
ति, केवलम् तत्सहचरितधमोपरब्धेः सत्ताध्याराप इति युक्तम् । 
अन्यथा हि सबै गोाणध्रत्ययोच्छेदो मिथ्याज्ञानस्य चेति। तथा 
हि-सिहो माणवक इति माणवकपि सिंहत्वं विकशषणम्, सिह इवे- 

ति मुख्यमेव ज्ञान स्यात् । तथा शुक्तिकायां रजतमिति ज्ञाने रजत 
व रजतत्व विन्चेषणमिति मिथ्यात्वे न स्यात्। आस्त च मिथ्याज्ञा- 

नमिति प्रघक्ष्यामस्तदधिकारे । अथ सिहत्वायागिान माणवके 

तत्सहचारेतधमौपरुमाव् सिहत्वाध्यारेपनात्पादात् मोणत्वम् । 
तथा श्ुकिकायां रजतसराघम्यौपलब्धे रजतत्वाध्यारोपेणोत्पाद् 
न्मिथ्यात्वमिति चत् । कथमेतत् । माणवके सहत्वस्य समवा- 
येनानुमवामावात् , तथा श्युक्तिकायां रजतत्वस्रमवायेनाचुमवामा- 
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(व्यो)वात् । अतः स्मय्वमाणास्याध्यारोपेण सिहस्वस्य माणवके 
व्यापारः, तथा रजनत्वस्य शुक्तिकायामिति प्रयुक्तम् गणत्वं मि. 
थ्यात्व चति । तर्हिं ल्ामान्यादिषु सत्ताध्यारपेण सत्सदिति ज्ञानं 
न्याय्यम्-सत्ताज्मवये बाघकोपपसेरिति । ननु भूताथैस्य सामा- 
स्यादौ सत्सदिति ज्ञान प्रतिभासनावुपचारः कथम् | यच्रदहिग्य- 
थः प्रथते तदुपचारेतक्षानमन्यथा ह्यध्यारोपाविशष मिथ्याक्षान.ऽचि- 
हैष पव स्यात् । नेतदेवम् । सिहत्वायोगिन पुरुष प्रतिपद्यमानेपि 
सिहोऽयमिति प्रतिपद्यते । न चवम् । रजतत्वायोगिन्यां शुक्तिकायां 
यो प्रतिपद्यमानो रजतमिति प्रत्यति। तथाच मिथ्याज्ञान पश्चात् 
बाधकं वदेदिति । गोणक्ञाने तु पूतमापि बाधकमस्व्येव । केवरंतु 
दशोथख्यापनाय माणवकं सिह इव व्यवहरति । मिथ्याज्ञाने त्व 
तस्मिस्तदेवकमिति मन्यते। आस्त च सामान्यादो सत् सदितिल्ञा- 
नम् । न चास्य बाधकं कारत्रयपीत्यत्र रेषमुष्यम् | 

अथास्तु सामान्यादावुपचरेतं-द्रऽ्यःवादो मुख्ये सत् सदितिक्ा- 
नं सन्तासम्बन्धस्तु विकट्पते-कि सत्ता सतां अथासतामित्ति । यदि 
सतामथ सत्तासम्बन्ध्रात्पूचं सरम् सत्तासम्बन्धेन विना चेति। 
सत्तासम्बन्घाभ्युपममे तत्राप्यय विकस्प इत्यनवस्था ।विनेति चत् । 
कि सत्तया । अथासतां सत्तासमस्बन्धात्सस्वमित्यपारमार्थकम्। 
तां सच्वमुपाध्यपेक्षितत्वात् सदिति चासतां सत्तासम्बन्धेन स- 
र्वम् । खरविषाणाकीनामपि स्वं स्यात्-भसस्वाविहोषात् । तथा 
सन्तायाश्चासस्वन त्तदेःगान्न द्रव्यादिषु स्वं स्यात् । स्वरुपेण च 
सस्व दव्यादिषु तथा प्रसंगः, सत्तासरम्बन्धेन चानवस्थेति । अतो. 
थकियाकारिस्वेन सच्वमिति शाक्या मन्यन्ते । वतेमानकारस- 
म्बन्धित्वेनेत्यपरे । तत्र यत्तदबोचम-किं सतां सत्तासम्बन्धात्सत्व- 
मरथासतापिति ! तदसत् निष्पाद्सम्बन्धयोरेककारत्वात् । तथाहि 
पदाथानां स्वक्रारणसत्तासम्बन्ध पवोत्पतिनं पूवं सच्म्-सत्क।- 
येवादप्रतिषेधात् । न चासतां स्वकारणसत्तासम्बन्धाभ्युपगमे 
सरविषाणादिषु तथाभावप्रसगः । तदुत्पत्तिक्रारणाावस्य तव् 
भावेनैव निश्चयात् । नित्येषु पृवोापरभावायु पपत्तर्िंकस्पा चु पपात्तिः 
न चापार्माधिक्ं सर्वम् सत्तासम्बन्धस्य परमार्थवात् । न च स्फ- 
रिकादो चक्रादिरूपमिवोपाधक दव्पादेवु सस्वम् । सत्तायास्तन्न 
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(उ्यो)समवायात्् । उपाधिश्येपाधीयमानोा समवेतो वा कचित् स- 
मवेतरूपातराधायकश्च । तथाहि-स्फशिकादिङूपो रक्ताष्िद्रन्यसा 
न्निध्या्तिरोदिता रक्तस्फटिक इति प्रत्ययस्य मावादुक्तमेपाधिक- 
त्वम् । न चेव सत्ता द्रव्या दिस्वरूपम् तिसोघायार्मानं प्रकाशयति 
दरूव्यस्वादेराप प्रतिभासनात् । नाप्यस्तमवेता तन्न समवायोपटन्धः। 
नन्त्रवं द्रढपरत्वादेव्शेनिरेको तर्द स्वरूपासम्भवादृद्रभ्यदिरप्यरभ्य- 
ताप्रसगः। तन्न द्रव्यत्वादेरेव दत्यारिष्वक्लाधारणत्वात् | तथाहि 
द्रव्ये द्रव्यत्वन सत्ताद्रव्यमिति व्यपदेरो गुणादौ च गुणत्वादिनेति। 
व्यतिरक।विराचपि द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वम् समचतमिति तत्नैव व्यव. 
हारहेतु्न गुणादौ । पवं युणत्वादावपि नियतधर्मिसमवापित्वं नि- 
यामक पिति वाच्यम् । समवायस्तु व्यतिरेकेपि समवाय्याघधारतया- 
वभासत इति समवायिव्यवदारटेतुरिति । अ््यातरेक तु द्रव्य 
स्वार स्वरूपाणामेकघर्मितादाप्म्येनामेदाष्धिभिन्नव्यवहारहेतुत्व न 
स्यात। भद् वा धर्मिणस्तथाभावो विपर्यय तादात्म्यविरदात्। न 
च द्व्यादिज्ञानस्य कलट्पनात्वमिति चाच्यम्। अथक्रियान्वयव्यति- 
रेकायुमव्राविधायिनः कद्पनात्वे तस्प्रसंगादिति सिद्धम । द्रव्यादिषु 
सत्तासवधासत्सदिति ज्ञानम्, अथक्रियाक्रारित्वेन सत्ताभ्युपगमे 
समानं चेतदृदुपणम्-किं सतानथैक्रियाकारित्वमथासतामिति । स 
तामथ॑करियाक्रारित्वे सत्ताभ्यरुपगमे तथा दुरुत्तरमिनरेतराश्रयस्वम् । 
तथा द्यथेक्रियाजनक्स्वे सरम् सतश्च।थक्रियाजनकर्वीमव्येका- 
प्रसिद्धःचितसयप्रसिद्धिरिति । अथाथकरेवामन्तरण सतोभ्यक्रिथाज- 
नकत्वम् तत्राप्ययं विक्रत्प इत्यनवस्था । असत पवाथक्रियाजनः- 
कत्वे खरतविधाणद्दिषु तथाभावः स्यात् । अथाक्रयायाश्चाथेक्रेयां- 
तरण सरवे $नवस्या । अथ स्वरूपेणेति चत् । पदार्थचु तथाभाचप्र- 
सङ्गः। एतन वतंमानक्रारुसम्बन्धित्वेन सस्व प्रत्युक्तम् भथाथक्रिया- 
सामर्थ्यं सचवम् ? तस्वानकपद््ा्थव्यापित्वन सत् सदितिज्ञानजनक्- 
त्वे सक्षासेद माजम् । अब्यापित्वे त्वचुगवक्ञानजनकत्व न स्यात् । तथा. 
थाक्रयाजनकन्वे अथक्रियासमथं इति व्यवहारो न सतु सदिति- 

विखक्षणत्वादित्यम् । अतः स्थितमेतत्-द्रग्याक्नां सत्तासम्बन्च 

इति। 
तथ। सापरान्यमेव द्रव्यव्याचुसहेतुत्वाद्िन्तेवो दन्यरधादिः स 
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(व्येार)विद्यते येषाम् तानि सा परान्यविद्रोषवन्ति तेषां भावः सामा 
न्यविद्नेषवचम् । समवतः सामान्यविरोषस्तदुपटक्षिता वा सम- 
वायः तेन सत्ता सागान्यविशेषवद्रुव्यमित्यारिव्यवहारद दहोनात् । 

तथा स्व्तमवये स्वशास्र्थदाब्देनाभिधौयन्त इति स्वस. 
मथाथदाब्दाभिधयानि तेषां भावः--स्वसमयाथंशब्दाभिधेयत्व 
घाच्यवाचकाङवन ज्ञानमेव साधम्येम्। अथेसक्ञाकरणे च प्रयो 
जनम्-ध्रोज्त्रह्योथः शब्द् इति २अ०२ आ०२९१ सून्रे। तथाहि 
श्रो ्रप्राद्यत्वाच्छब्डं इत्युक्ते छब्दत्वादिभेव्येभिचारः तन्निरासाया- 
थेग्रहणम्। अधस्तु द्रव्यकमीत्मा गुणात्मापि भवति। नचश्रो- 
अग्राह्य शत्येतत्समुदित शब्दस्य लक्षणम् । तथा धमौघर्मो कुष. 
न्तीति धमाघपेकतरणि तेषां भावो धमाघमेक्रतृत्वम् । तश्च 
द्रव्यादीनामार्मीयं रूप सहकारिविद्ोषश्च तथाच द्रव्यमात्मा चमो- 
धमयाः समवायिकारणम् । सखुवणादिद्रव्यं च .दानापहरणाभ्यां 
निमित्तकारणमिति । तथास्मान्नःकरणसयोगो ऽसमवायिकारणम् । 
शद्धाभिसधिदुष्टाभिसधिश्च निमित्तकारणम् पएवगीतिचिक्षेषो नरूलय- 
विशषदय यथास्भव निमित्तमिति कशेषमूृह्यम्। न तु सुवर्णादि. 
द्रव्यवज्ञातिरप्यदएटका!रणम्। अस्तु वोपलक्षणेन चरिताथत्वात् | 

© ^~ = 
( ना० ) कायत्वानित्पत्वे कारणवतामेव ॥ 
( सु° ) कारणव्तापरवेति । द्रव्यादीनां त्रयाणापित्यतु- 
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पञ्यते-कायेतवं -समवायावच्छिन्नजन्पतवम् । अनित्यत्वं -विना- 
शिभात्रत्वम् । नाता पवसे प्रागभावे चातिप्रसङ्गः ॥ 

( से० ) कायत्वति । जयाणां कारणवतां साधर्म्यम् । का्रवं 
यदि प्रागमावप्रतियागित्वं तदा ध्वंसेऽप्यनिखयत्वम् । यदि ध्वसभ्रति- 
योगिध्वं तद्। प्रागमावरेष्प्यस्तीत्युमयन्र विहोषणं सन्तति आचार्य 
चरणाः । वयन्तु-कायत्वं प्रागमागप्रतियोगित्वमेव । न च ध्वसेऽति- 
व्याधिः तज्.घटददेः प्रागमाकस्थानीयतया प्रागमवप्रतियोगित्वामा- 

घात्। अनिल्यत्वमपि ध्वंसप्रतियोगित्वमेव। न च प्रागमावेऽतिव्यासिः 
तत्र घटादेध्वसस्थानीयत्तया ध्वंसप्रतियागित्वामावात्। नहि घटादि 
प्रागमावो भ्सा वा तष्टक्षणामाक्षादति व्यथा सत्तति षदामः ॥ 



द्रव्थम्रन्थे द्रव्यादित्रिकसाधम्थम्। १२९ 

( व्योऽ ) कायत्वं चानित्यत्वं च कायत्वानित्यत्वे द्व्यादी- 
नां अयणामपि। यदि नाम कारणं विद्यते येषां तानि कारणवन्ति 
तेषामेव पूवेपूवधभस्तु सर्वैषामिति लक्ष्यते, सापवादत्वाविशेषेषि 
कारणवत्वपदनासमासक्ररममनयोः साहचयेज्ञापनाथम्। यदिषा 
कारणवतामकारणवता च कारणवतामित्थसमासकारणम्। अथ 

किमिद कायंत्वे नामेति ? स्वकारणसत्तासम्बन्धस्तेन सत्ताका- 
यमिति व्यवहारात् । अभूत्वा भवनमित्येके । अत्राप्यभूत्वा पश्चा 
वनं स्वकारणे; सत्तया च सम्बन्धे पवेति । अनित्थत्व तु भ्राग- 
भावप्रभ्वसाभाकेपलश्चिता बस्तुसत्ता। अथ वस्तुसत्ताकाले प्रागभा- 
घप्रष्वसाभावयोरमावात् कथमुपलश्रणत्वम् । न चानित्यव्यवहारे 
सत्ता विखेषणम् विलक्षणत्वात् । तथाहि-कछत्ताविशेषण सत्संदिति 
क्ानमेव, ज्ञ[नान्तरे तु सत्ताया विशेषणत्वेन सर्वत्र सत्तेव विशेषणं 
स्यादित्यतिप्रखंगः । तस्माय्त् भूत्वा मवत्यात्मानं जहाति तद्नि- 
स्यामिति कोचेत् । तदमप्यसत्-विनाश्स्य वस्तुकारे असभवित्वेन 
विशेषणत्वायोगात् । अथाविद्यमानोपि विनाश्चोऽनुमीयमानो भवध्यु- 
परश्चणामिति चत्। तथापि विनाक्ञदइति स्यात् नानित्यामेति। अनित्या 
विषया विनाद्षिन इति व्यवहारः यदि चानित्यज्ञनेऽन्यं निमित्तं न 
स्यात् प्रतिपदयमदहि कुभयान्तोपटसक्षिता सत्ता विक्षेषणमित । यथो. 
त्पत्तिविनाङरयारविद्यमानयोराप कर्याचित् मग्या सत्तापलक्षणत्वम् 
तथा वस्तूप्रटक्षणतायामापि न किञ्चद्वाधकमस्तीति । तथादहि-प्रा- 
गभावस्स्मयेमाणः प्रष्वखामावश्चाुमीयमानो वस्तूपरक्षणमिति। 
अथ विनारानुस्पात्चरयुत्प्तिविनाशश्च विद्यमानत्वात् सतसताधिशेष- 
णमिति चत्। परम!थस्य विशोषणत्वं तयोः कर्प्यतां किमिति प्रयासे 
न । अथानित्यज्ञानमभावानुरक्तं न भवतीति वि्िषटलस्ता विङषण- 
मुपकल्प्यते। न सत्तानुरागस्यानुपलन्बेः कंवकमनित्यत्वाजुरक्तमनि- 
त्यमिति क्षानमुत्पद्यत । अनित्यत्व तु प्रागमवप्रभ्वसाभावापकक्षता 
वस्तुनः सत्तेति । हति उद्योतक्ररकल्पनायां कट्पनागोरवं स्यादिति 
श्रध्वंस पवानित्यत्वभेर्वाष्ठं भाष्यकारणेति। 

(भा०) कारणत्वं चान्यच्च पारिमाण्डल्यादिभ्यः॥ 

(सू०) पारिमाण्डल्ये परमाणुपरिमाणम्र् । आदिपदेन बणु 
१७ 
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(मू०)कपरिमाणं परममहर्वं आ्मविश्चेषगुणाश्च गृह्यन्ते, तथाच 
तेभ्योऽन्यत्र द्रव्यादीनां याणां कारणतव-निपित्ततान्यकारण- 

तावच्छेदकजातिपच्चम्। ज्ञानादिकपिच्छादौ निपित्तकारणयेव प- 
रिमाणस्य चाणुलखपदस्वसखादिना न १रिभाणहेतुत्वं परन्तु वितत- 
हस्तत्वादि जास्येवेति न परमाणत्वादावतिष्याप्निः।क्षिरणावर्यान्तु- 
ध्पारिमाण्डस्यारिभ्यः इत्यजादिपदन परमपहखमन्त्या्रयतिगत- 
रूपरसगन्धस्पशेपरिमागानि दिखादधप्रथक्त्वपरत्वापरत्वानि बि 
नहयद् बस्थद्रन्यगतसंयोगतिमागकपमाणि श्ब्दाजनकशन्दश्वरमः 
संस्कारस्तादृशक्षानं च परिश्दीतानि । कारणत्वं च ज्ञातृधर्मेतर 
भावे प्रति फोपधायकल्वमिति व्याख्यातम् । तन्मते सुख- 
दुःखद्रजानेतरूपादेः पराङ् नषटपरमाणुरूपादिकस्य च छक््यत्वा- 
तत्र!व्या प्रिवारणप्रकारः परि चिन्तनीयः ॥ 

( से° ) क।रणत्वामेति । नयु श्रयाणामेतद्धक्षण नोपपद्यते सा- 
मान्यादौ गतत्वात्तेषामप्यनुगतत्वप्रत्ययादिक।रणत्वात् । अन्यत्र 
परिमाण्डटयादिभ्य इति चायुक्तं पारेमाण्डल्यस्य परमाणुपरिभाण- 
स्यापि ज्ञानकारणत्वात् । नच तत्कथ ज्ञानकारणं लोकिकभ्रत्यक्ष- 
स्य तत्राभावात् , अरोकरिकप्रत्यक्षस्य विषयाजन्यत्वादिति वाच्यम् । 
प्रमेयवानिति सामान्यप्रत्यासत्तिप्रमवऽनुभवे प्रमेयलक्षणसामा- 
न्यान्तगतस्य परमाणुपरिमाणस्यापि कारणत्वात् । नच प्रमेयाना- 
मननुगततया प्रमयत्वेनाञुगमे प्रमेयत्वमेव सामान्य प्रत्यासत्तिरिति 
वाच्यम् । सामान्यप्रत्यासत्तश्च स्वप्रकारकबाधजनकत्वनियमेन श्र 
मेयत्वस्य प्रत्याससित्वे भ्रमेयमित्याकारकप्रमेयत्वप्रकारकचोधा- 
पत्ते; । यतः सामान्यग्रत्यासत्तेः स्वप्रकारकबोधजनकत्वावरथकता 
अत पव सामात्राज्ञातमास? ( सामान्याक्ातानामन्त्य ) क्मेणामुत्प- 
्तिसमये द्रव्यस्य विनह्यन्ता तैरपि किमपि न जन्यते अधिमक्षणे 
आध्रयस्यैव विनाश्चादिति तेपि प्रथमशन्दादिनाऽग्रिमन्ाष्दादिज. 
ननादन्त्यश्ञब्दः सस्कारेण श्ानेतराजननात्सवेसंस्कारः चरमक्ञानं 
खादिपदेन गृहात, ततः समयस्षमाप्यसंस्कारसमुदयेऽ्पि तस्य श्षात्- 
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(से०)धमत्वात्। पवं च यत्सुखादिक्ञातृधर्ततराजनकः तश्राप्यादिपदं 
पदमादधाति। न हि स्वस्य सुखादेः स्वक्ञानातिरक्तजनकत्वे 
प्रमाणमस्ति । यद्यपि वारितसु कंथिद्वसो ? जन्यत एव तथापि 
सन प्रागुक्तनयन काय शति क्षातुध्मेतरकायाजनकत्वमदुष्टमिति 
संक्चपः॥ 

(उयो०) तथा कारणानां भावः कारणत्वम् समवायिनोऽ सम- 
घयिनश्चात्मायं स्वरूप निमित्तकारणत्वम् । सामान्यादिष्वपि भा- 
घात् । तश्च चरतिनियतमप्यचिवक्षितविशषं साधम्यम् ! सद्कि सव॑षा. 
मित्यतभाह~-अन्यत्र पारिमाण्डट्यादिभ्य इति । पारिमांडल्यादीनि 
वजंयित्वा । परिमण्डलद्याः परमाणवस्तेषां भावः पारिमाल्यं पर 
माणुपरिमाणम् । तश्च ्यणुक्ाणुपरिमाणोत्पत्तावकारणमिति ष 
यामः परिभाणावसरे । आदिपदेनाकाशादिविभुद्रग्यमत्यश्ञब्दः पर 
स्वापरत्वपथकृत्वाद्यकारणम्रेति ॥ 

(भा०) द्रव्थाभ्रितत्वं चान्धश्न निलद्रव्येभ्पः॥ 

(सू°) द्रन्याश्चितसं-सपररेतस्ं, सपत्रेतत्वसम्बन्धेन द्रव्य- 
वत्प्चं वा, द्रव्यादीनां याणां मध्ये नियद्रग्येभ्योऽन्यत्रेत्यथंः। 
संयोगेनाभ्रितोऽपि पररमाणुनं समवेतः । द्रव्यसमवेतातपि सा- 
प्ान्थविशतेषौ न सन्ताविति तेषां व्युदासः। चक्रारान्नियद्रव्या- 

म्यजातिपरवस्योपग्रहः । द्रव्याभ्रितत्व दद्रग्यासपवायिकारणकतवं 
निसद्रव्येभ्यो निखगुगेभ्यश्चान्यत्र द्रन्यादित्रयाणां साधम्येम् । 

चकारेण नित्यगुणस्यापि सधुच्यादिस्यपि वदन्ति ॥ 

(से०) द्रव्याधितत्वं चति । षदं च यदि द्रभ्यसमवेतत्वं तदा 

खामान्यादादतिप्रसङ्ग इति दरव्यसमधायिकारणकत्व विवक्षितम् । 

नित्यद्रव्येभ्य इत्युपलक्षणं नित्यसुणेभ्य इत्यपि द्रष्टव्यम् । निस्यवगै 
विहाय श्रयाणां द्रवभ्यस्मवायिकारणकत्वमित्यथे इव्याचायोः । सखम 

धाविकारणकत्वमान्रं त तेषां तात्पयविषयो द्रव्यपदवेयथ्यीत् । 
आद्यसयोगविभागो प्रति क्मासमवायिकरण । संयागज्ञविमागज्ो प्र- 
तितु संयोगा।विभागौ। वेगषतावयवेनारन्धावयविषेगे वेग पषासम- 
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(से9)वायिकारणम्। प्रक्षिपेष्वादिवेगेतु कर्म।पवं च क्मासमघायि- 

कारणकान्गुणान् विहाय अनिद्यानां अयाणां गुणासमवायिक्ारणक- 

तेति चां इति आचार्याः । तत्र द्रव्यं प्रत्यवयवसंयोग एवासमवायि- 
कारणम् । गुणेषु वे्ेषिकानां पालुपाकवादितया पृथिवीपरम।णुू- 
परसगन्धस्यशशोन्परति तेजसंयोगः, द्यणुकरूपादीन्प्रति अवयवरूपा- 
दयः, नेश्ायिकमते तु केषुचित्पार्थैवावयविरूपादिष्वपि तजः- 
संयोगाऽसमवायिकारणकता पिडरपाकवादिमते ।भवयव्यकत्वस सख्यां 
प्रस्यवयवकत्वः द्वित्वादिकं भ्रति तु समानाधिकरणैकत्वम् , रवणुक- 
परिमाणे प्रति परमाणुद्धित्व उयणुकपरिमाण प्रति रवणुकबहुत्वम् । 
अन्येष्ववयविपरिमाणेषु कचित् प्रचयाख्यसखयोगो यथा वुलपिण्डद्- 
यसयोगात् महत् तूलपिण्डपरिमाणम्। प्रचयत्वञ्च सयोगे जातिवि- 
तरोषः । कचित् कारणगतम्पदहच्ं यथा कपालादिपरिमाणाद् घरादिप- 
रिमाणम्। कचिद्वहुत्वसंख्या यथा समानपरेमाणप्रचयचतुस्तन्तुकप- 
रावीधक्रचतुस्तन्तुकपटमहसच्वम्परनि तन्तुगतचतुष्टम् ।अवयव्येकपृथ- 

कत्वं प्रत्यवयवकपृथकत्वम् । द्िपरथक्त्वादे प्रति तु समानाधिकरणे. 
क पृथक्त्वम् । संयोगाविभागौ प्रति तृक्तमेव । कछक्रते परत्वापरत्वे 
भ्रति कारपिण्डसयोगः । दिक्कृते प्रति दिकिपण्डसयोगः । भवय- 
विगुरखुत्वं प्रति अवयवगुरुत्वम् । सांसिद्धिकावयविद्र त्त्वं प्रति अव- 
यव द्रवत्वम् । ने भेत्तिकद्र वत्वस्प्रति तेजःसंयोगः । अवयवेस्नेह 
प्रति अचयवस्नेहः। वेगं प्रति निरुक्त मेव । स्थितिस्थाप्रकमवयविगतं 
प्रति अवयवगतं स्थितिस्थापकम् । बुद्धिसखदुःखच्छाद्धषरधयत्नध- 

मौ घमेमावनाः प्रत्यात्ममनःसयोगः। ३४२ प्रति संयोगवेमाग शाब्दा 

सादं कमे पतनं प्रति गुरुत्वम् । स्यद्नम्प्रति द्रवत्वम् । वहेरू- 

ध्वैज्वखनं प्रति वायो स्तियंग्गमनम् प्रति चादष्टवदालमसंयोगः। शर. 
रक्रियां प्रति प्रयन्ञवदास्मसयोगः। द्वितायादिक्रिखां प्रति तु वेगः 
पवं च द्रव्ये संयोग एवासमवायिकारणम् । गुणे संयोगो गुणान्तरं 
कमर च । कर्मणि सयोगो गुणान्तरे च । तथा च सयोगविभागकम- 
सवेगभिक्नानामनित्यानां द्रव्यादीनां गुणानां समवायिकारणकत्वं 
छक्षणारहितं टक्षणमिति । गुणपदं चद क्षण अ।वश्यकम् , अन्यथा 
समवायिकारणकत्वस्य कमेसमवायिकारणकेपि सच्वाद् तिग्याप्त्या. 

पत्तरिति ॥ 
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(व्यो०) न च परं पृदैसाधम्यं दरव्याश्चितानाममावो हव्या्चि- 
तत्वं यातं । तश्चान्यत्रं नित्यद्रव्येभ्यस्तषामाश्रयाभावात् । यद्यपि 
सघ षष्णामाश्रितत्वाभिधानेन द्रव्यादीनामाश्रितत्वमुक्तम्। तथापि 
द्रव्योपटक्षितस्येदाभिधानादपुनसक्तमिति ॥ 

(भा०) सामान्धादीनां च्पाणां खात्मसन््वं 
वुद्धिलक्षणत्वमकार्यत्वमकारणत्वमसामान्यविद्ोषव- 
न्वं नित्यत्वमथश्ान्दाभिघयत्वं चेति । 

(घु) सामान्येति । सामान्यविशेषममव्ायानां स्वातपक- 
मेव सच्छम् स्वरूपस्य न सत्तानातिरित्यथः । बुद्धिलक्षणत्व- 
बुद्धं प्रसव जनकत्वं बुध्यन्यमावजनकत्तिभावविभाजकधमे- 
वमिति यावत् । सामान्यभनुगतबुद्धो विषयविधया विशेषो 
लिङ्विधया व्यारृत्तत्वबुद्धो समवायः संनिकषेविधया प्रस्य- 
वुद्धो कारणं, द्रव्यादित्रिकन्तु बुद्धिभिननेऽपि द्रव्यादौ कार 
णपरतो न तत्रातिप्रसङ्गः । यदा बुद्धवद्धिषिेषस्य सापान्य- 
शून्यभावत्वभकारकयथायेज्ञानस्य लक्षणत्वं विरोषतवमियर्थः । 
अकारणलसरं-निपित्तकारणतान्यक्रारणताशुन्यभावत्वम् । असा. 
मान्येति । सत्तावान्तरजातिश्चुन्यभावत्व पिस्य; । नित्यत्वं-वि- 
नाहयदत्तिभावविभाजकथमवच्वं, नातो नि्यद्रव्यादावत्यन्ता- 
भावादों च प्रसङकः । अर्थेति । अस्तमयाथंजञब्द्प्रतिपा्यलमि- 
त्यथः । चकारेण जन्याटात्तिमावपिमाजकधर्मवच्वादयुप्रहः । 
इतिदिंगुपदशेनारथः, तेन द्रव्यगुणयोः कन्यसं सामान्यति- 
तेषयोनिःसापान्यसमतरेतच्मियादययपि द्रषन्पम् ॥ 

( से ) स्वात्मसस्वमिति । स्वात्मसस्वं प्रामाणिकत्वं द्रन्यादा- 
धपीति सत्तारादित्यमित्यथेः । बुद्धिटक्षणत्वं यदि बुद्धिरूपत्यावर्त- 

कवरवं तद्ाऽजुगतवुद्धिकारणत्वदिव्योवतेकतया तदन्तर्भमैतया बुद्धे. 
रपि व्यावसेकतयाऽसमभवासभवेऽपिबुद्धिव्याबर्यात्मादावसिग्यातत- 
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(से०)रवारणात्। यदि च बुद्धिप्रमाणकत्वं बुद्धिरूपप्रम (विषयत्वं तदा 
प्यतिव्यःसिः बन्ह्यादीनां व्यासिक्ञानादिप्रमाणकत्वात् सवैभ्र बुद्धेरेव 
प्रमाणत्वाश्च | नापि बुद्धिमात्रप्रमाणकत्वं सामान्ये चक्चुषोऽपि प्रमा- 
णत्वात् । नापि बुद्धिमात्रप्रमाषिषयत्वं, बुष्यतिरिक्ताया प्रमाया अ- 
न्यत्राप्रास्द्धः । नापि बुद्धिरन्यथानुपपात्तिः कद्प्यते बुद्यनुमेयात्म- 
स्य तस्य सामान्यादाविवात्मादावपि सस्वात् । नापि बुद्धिमाायु- 
मेयत्वम् आत्मे स्त्विच्छादिनाप्यनुमाने, सामान्यविशेष्रसमवाया- 
नान्त्वजुगतवुच्यादिनेवानुमानं कायाणां तेषां कार णत्वनवेवं कल्प. 
नादिति । पवमिन्द्रियेष्वतिव्याेः त्रापि रूपादिवुद्धेरेव कल्पकत्वा- 
दनुगतव्यवहरिणापि तत्कस्पनाश्चेति चत्। अत्र वधमानापाध्यायाः- 
निःसामान्यत्वप्रकारकमावविषयकयथार्थवुद्धिषिषयत्वम्-अनुगतवु- 
ध्यायन्यतमवुध्यस्ताधारणक्ारणत्वं वा विवक्षितमित्याह: । अत्रा 
न्तिमं सयोगेऽतिव्याप्त-तेनापि इष्ट कुण्डे बद् रमित्यादिद्हेतिवुद्धि- 
समुत्पादनात् । सयुक्तोऽयं सयुक्तोऽयमित्याद्युगतावगतिजननात् , 
द्भ्यमितरेभ्यो भिद्यते संयुक्तत्वादि तीतर मेद बुद्धिजननाच्च । न चेक- 
मात्रव्यावतैकत्वमयेति तन्तुरूपादौ स्वात् । अनुगतवुध्यादेः प्रगमा- 
वेष्वतिव्यातेश्च । ननुत्पत्तिमस्वेन प्रागभावत्वेन कायैकारणभावे क- 
थ तन्माश्रनिष्रक्रायताकारणतावच्छद्कवच्वमसाघारणत्वम , तन्मा- 
श्रकारणत्वं तु नासराधारणत्वम् स्वप्रत्यक्षेऽपिक्षमत्वादिति चन्न। वि. 
रेषकारणतां विनाऽमावान्तरसखत्तय।ऽशषकारणतयोत्पन्नस्याप्युत्प- 
स्थापत््या तत्प्रागमावत्वेन तदुत्पत्तिमस्वन कायैकारणाभावे कारणे- 
ऽस।धारणत्वस्य विरिष्टश्ापेनाप्यपहस्तितुमशकयत्वात्। आध्म- 
भावेऽतिभ्याप्तम्-सामान्यवाभावो निःलामान्यो हति प्रमितिविषयत्व- 
सरवात् । यत्र भवस्यापि सामान्यस्य भनात् । तस्माज्ञिःसामाः 

न्यभावत्वमेश्रानेन विवक्षितमिति । 
अकायेत्वमिति । नात्र बहुवीहि; गनुगतप्रत्ययादेः कार्यस्य 

सरवात् । किन्त्वनाद्ित्वम् । ननु सामान्यादयस्साद्य पव 
किन भवन्तीति चेन्न । नेतेषां निमित्तकारणात्केवरादुत्पत्तिः 
भावकार्ये तथात्वादहीनत्) अपि तु समवायिक्रारणासमवायि- 
कारणेऽपि वाच्ये। तश्र गुणकमेणोः समवेतस्य सामन्यस्यनत- 
यारेव समधायिकारणत्वं तयोरतथात्वात्। न चान्यतः तत्रेव तत्सा. 
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(से०) मान्यसस्वेऽसभवातिग्याप्त्योः प्रसंगात् अन्यसम्रवयिकाय- 
स्यान्यत्रासमवायात् । पवं च गुणादिब्रत्तिसामान्यदृछान्तन द्वव्यन्र- 
तरपि तस्यानादित्वम् स्यद्व। किञ्च घरसमवायिकारणकस्य घ- 
रत्वस्य घरोत्पस्यनन्तरमुत्पत्तिवाच्या-कायैकारणयारेककालात्प- 
त्तिकत्वामावात् । तथा च प्रथमक्षणेसघटोन स्थात् घरत्वाभा- 
वात्। घरत्व।त्यन्ताभावानधिकरण ति चत् , तदपेकश्चया घरत्वाधिक- 
रणं चर श्व्यस्य रघुन्वात् । तस्य सादित्वासिद्धो गौरवस्य प्रामा- 
णिकत्वात् । फिञ्च प्रथमे क्षणे घरत्वसमानन्ीटतया प्थिवीतवस्या- 
प्यभावेन कारणतावच्छदकस्य दण्डादाविव तत्पुर्ववर्तितनेयत्येन 
द्वितीयक्षणे गन्धात्पत्तिगन्धो.ऽपि न स्यात् । ननु पृथिषीत्धेन न ग- 
न्धसमवायिक्षारणता सुरभ्यसुरभिकपालस्थ घरे गन्धप्रागभावास- 
स्वात् तत्र च गन्धानुत्पत्या प्रागभावस्यानन्तव्वापस्याऽत्यन्तामाव- 
स्वीकार ऽत्यन्त।माववतस्तस्य समवायिकारणत्वाभावात् समवाधि- 
कारणे कायाव्यन्ताभावाभावादिति चन्न। विजातीयगन्धप्रागभाव- 
त्वाश्च पथिवीव्वनापि कारणत्वे पराथेवात्वस्य करणतावच्छेद्कप्रवेशेन 
पूचेमपेक्षणात् तृतीये क्षणे गन्ध उत्पद्यते । परथिवीत्वात्यन्ताभावान- 
िकरणत्व वाऽवच्छेदकमिति चेन्न । पतावत्कस्पनातः तदन्तादिक- 
त्वकट्पनाया पव लाघबेनोचेतत्वात् । अपि च द्रव्यत्वेन भावका्य 
त्वन जन्यजनकभावः, न च प्रथमक्षणे भवन्मते दव्यत्वमस्तीति 
जनकतावच्छद्कवच्छिन्नजनकाभावातं कथ द्वितीयक्चषण द्रव्यत्वा- 
दयुत्पत्तिः, तृर्नायक्षणऽपि च द्रभ्यन्वोत्पत्तिदुघरा प्रथमक्षणे द्रव्यत्वा- 
भावन द्वितीयक्षणे द्रव्यत्वाभावात्तत प्व चतुथादिक्षणेपि, तथाच द 
न्यत्वाभविन जगति मावो न दव्यो भवेत् । अपि च द्रव्यत्वं कथ पर 
योजकं आत्पाघ्नयात् । न च दव्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणन्वन भाव- 
कायैकारणत्वनेव दुष्रणमिति वाच्यम्। गोरवात् द्रव्यत्वस्य सा. 
दित्वे सिद्धे खाघवमुपेश्ष्यानेन सूपरेण कायकारणमावासेद्धिः, सिद्ध 
चास्मिन्दू्रणमावे द्रव्यत्वस्य सादित्वस्सिद्धिरित्यन्योन्याश्नयतत्। नजु 
भवतु तर्हि द्रव्यत्वमनादि सामान्पान्तरन्तु द्रव्यगत सादि स्यात्, 
तत्रैषां दोषाणामसमवाददिति चेन्न । सामान्यस्यानादित्वे खाघवन- 
सामान्यत्वस्यावच्छेरकत्व सभवति प्रमाण विनोत्सगेमुर्छष्य तदि- 

दोषस्यावच्छेदकत्वाकट्पनात् । तस्मात्तामान्यमनादि । समकायस्य 
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(मे०) सादित्वे भ्रथमादेवे प्रथमादिक्षणे सबन्धाभावेन कारणना- 
घच्छदकस्य द्रउयत्वस्याभवि द्वितीयादिक्षणे समवायासुत्पत्तिप्रसङ्कः। 
गुणादेज्ञन्यघमाश्रयतया द्रव्यत्वं च ।न च गुणादेसमवायोऽनादिः 
सादित द्रव्यस्थेवेति वाच्यम्) समवायस्य लाघवेनाकाशवदेक- 
त्वात्। विशेषस्य सादित्वे प्रतिव्यक्तिविश्षानिकत्व मोरषम् मत एकवि- 
शषोत्पत्तेः पूवैन्तदाश्चये व्याचुत्तये विशषान्तरस्यवश्यकत्वात् , श्या- 
घतकधमं विना ग्याचरृत्तेरसरवादिति दिर्॥ आचायचरणेस्तु-सामा- 
न्याद्यनादित्वावेदकं प्रकारान्तरमुक्तम्। अथोऽय बद्धमनेन्दुकिर- 
णावरीभास्करयारवोपबर्णित इति नेदोाख्यते। 

मक्ारणत्वं क्ञातृधर्मतरकार्या जनकत्वम् अनुगतवुद्यादौ कारण- 
रवात् । असामान्यविश्ञेषवत्वं-द्रव्यत्वादिरूपसामान्यविरषरादिव्यम्। 
न चात्र वेयथ्योराका, अखण्डामवे तदभावाव । सामन्याभावे 
विदाषाभावा इति करणेऽभावान्तरस्थैव भावात् प्ररत विन्ेष्यग्य- 
घास्थतेः। 

नित्यत्व-ष्वसाध्रतिमागित्व तश्च भावत्वे सच्यकार्यत्वात् । अथै. 
शब्दानानिधेयत्वं-पूर्वो काथङाब्दाभिघयत्वाभावः। एषु यदटक्षणमभ- 
वेऽतिप्रसक्तं तद्धावत्वेन विरोषणीयम् । चकारादकारणकत्वम् । 

ननु सामान्वादिषु कथ न सामान्यम् । ननु समवायस्येक- 
तयाऽनुगतवुध्यविषयतया तदथेमगीकयिस्य सामान्यस्य नाङ्गा. 
कायंता, विश्रषस्याप्यप्रत्यक्षतया तदविषयतया निष्प्रयाजनत्वादिः- 
ति चेन्न । समवायराब्दप्रञ्रात्तनिमित्तत्वेन धमकद्पनायामखण्डत्वन 
लशुनया तत्स्वीकारोचित्यात, विशेष योगिनामञुगतबुद्धि सम्भवात् 
सामान्ये बाधकानुपन्यासाच्चेति चन्न । समवायस्य लाघवेनकत- 
याऽनेकडत्तिसामान्यानाश्रयत्वात् । सामान्यावेशेषयोरनवस्थारुप- 
हानी पव निःसामान्यत्वभ्रयोजिके । 

नमु सामन्ये सामान्यस््रीकरिपि तत्र सामान्यास्प्रीकारे 
कथमनवस्था । न च सामान्य यदि सापास्यवत् स्यात् तद 
पि सामान्यं सामान्यवत् स्यात् ति सामान्यपरपरप्रसः 
क्त्या ऽनवस्थति वाच्यम् | सामान्यस्य समान्यदत्ताया समा 
न्यसामान्यवरेन व्याप्त्यभावात् आपादकस्य कल्तक्लामान्य- 
निष्ठस्वेन। पः चयस्य कर्पनीयसामान्यनिषठत्वेन वेयधिकरण्यास्च ! तद्- 
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(से०)पि क्ामान्यमिस्यनेन सामान्यवुत्तिसामान्यग्रहणे त्सति द्धे. 
भ्यां दषः-सिद्ध।वपलसिद्धान्त! असिद्धौ चाश्नरया्षद्धेरिति। सा 
मान्यत्व यदि स।मान्यवदद्रत्तिमावविभाजकोपाधिः स्यात् लामा- 
न्यव्याप्यः स्यादिति प्रकारणानवस्थावस्थानाह्वानिमिति चत् । न, 
अप्रयोजकत्वात् । सामान्यादि यदि सापान्यवत् स्यात् द्रऽ्यादि- 
त्नितयान्तगेतं स्यादित्यत्रापि नानुकूटस्तकंः | पिशषस्यच सामा 
न्यव कथ रूपदहानिः। न चनट्श्चणस्य निःसामान्यत्वगभ- 
तया सामान्यवत्तायां सा स्यादवेति वाच्यम् सामान्यवस्व- 
वादिना विश्ेषत्वज्ातेरव छक्षणत्वेन स्वीकाथत्वात्। नच वि. 
म्नषस्य जानिमसे समरनिगगेरिव समानेविशेषरपि कथमत्यन्त- 
ठया वृत्तिरिति वाच्यम् । उपाधमक्वपि समानत्वसम्भवादु प्रधिना 
साम्यति धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धस्वतादेटक्षण्यन भदकतति जा- 

तिपक्षेऽपि न यात्ति। नच विशेषस्य सामान्यवत्व द्रव्यकमभिन्न 
स्य गुणत्वापत्तिः, अप्रयोजकत्वात् । न च कमभिन्नत्वे सति सामा, 
न्यवच्यं गुणत्वमिति गुणलक्षणस्यातिनव्या्िरेवं स्यादिति वक्त 

व्यम् । पतस्य त॒ टक्षणस्य सिध्यनुरोाधित्वात् । तस्मात्सामान्यविः 

म्नषयेोः सामान्यवते न बाधक्र पश्यामः इति चत् । 

अन्न चमः-सामान्यि हिन द्रव्यत्वायकेकन्त्तिसामान्यम्-अनकन्र 

त्तित्वाभावात् । नापि द्यदिव्रत्ति-तद्िषयकस्यानुगतस्य बाधस्य 

दयवहारस्य चाभावात्, द्रव्यन्रत्त सामान्य गुणच्रत्ति सामा 

न्थमिव्यादेरनुगतवो धस्य द्वठयवृत्तित्वादिभिरुपाधिभिर्वापपत्तः । 

न च लाध्रवादेत व्यवहारा जातिविषया एव, उपार्धिकष 

यकत्वस्य स्फुटम्प्रतीतेः । तस्मात्सामान्यमियनुगतमत्यनुसारण 

सकलसामान्यव्रस्यचुमत सामान्यत्व सामान्यमिव्यादरणीयम् । न 

 चेतदुपपद्यद~खामान्यत्वस्य सामान्यत्वे चत्ताचा्माश्रयापत्तः। अ 

वृत्तो जातिमात्रलक्षणत्वानुपपत्तेरव्यास्तः । तस्म।दुक्तापाधिरव द्व्य 

त्वादिगत सामान्यत्वम । न च तस्यापि स्वल्नात्तत्वापक्षा, जातिल- 

क्षणत्वात् तस्य चो पाथिक्रत्वात् । तस्मान्न सामान्यसमवाययाः सा 

मान्यनिति सिद्धम् । वि्ाषस्त्ववशिष्यते । तच्रकद्यादिष्वसाधार- 

णानुगत।वधारणाभावनासाधारणजात्यभाचि विक्ोघकारणगतघीव- 

लाद्विशषषत्वज्ातिस्वीकारोचित्यात् । न चात्र समवायाक्त बाधकम्, 

१ ८ 
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(से०)अनेकडत्तत्वात्। नापि सामान्याक्तं, विक्षेषक्षणत्वेन स्वस्मिन् 
भमावि चाचुगुण्यात् स्वस्मिन् बृत्तावतिष्यापतेः। न च कल्टृप्तापाधे- 

` विषयत्वनैषोपपात्तः, उपाधिावषयत्वस्यात्रास्फुटत्येन जाति विषयत्वे 
घाधके सत्येवाऽनुगतप्रनीत्यादरुपाधिविषरयतस्वोपगमादिति । अन्रत्रू 
मः-सामान्यसमवाययोः प्रामाणिक जातिराहिष्ये न सामान्यविश्षष 
वरतेऽच्छद केऽनुगतत्वात् कन्तु सन्तान्युनच्रत्तिन्यूनचुत्तिजातिराद्िः 
स्येन तश्च विरोषे जातिचादेना सत्तान्युनच्रत्तविशात्वस्य जातेस्नतरा- 
[9 भ, = च [क (मि ्. ^\ 

क्गीकारेऽपि तनन्युनवृत्तेःकस्याश्िदपि जातेस्नत्रानङ्गीकारात्, तत्ला- 
धरकासाघारणाचुगनमतेरमावात्। नन्वचमाक।रादिष्वपि जातिन स्याव 
तत्रापि सत्तान्युनब्त्तनगूनल्रत्तिजातरभावादिति चन्न। सत्तान्य॒नवृ- 
्तिन्यूनब्त्तिजातिसामानपाथधिकरणभावावमाजकोापांधराहित्यस्य 
जातिसांहत्यावच्छेदकत्वात् आका च तादशपृथिवीत्वादिसामा- 
न्याधिकरणतादशापाधेः स्वात् । ननु धर्ममात्रस्य चृत्तितावच्छे- 
दकसापेश्चत्वाद्ात्माश्नयान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थान्यतमापत्तः तथा 
ख जातिरादहित्यमनवच्किन्नमव सामान्यसमवाययोः स्थास्यति न 
विक्तेष जातो वाश्रकाभावात् । कमकारणवाच्यवाचकः्याप्य- 
व्याप्रकभावादो तु भवत्यवच्छद्कपे्चा कारणत्व हि तद्र कार्यत्वं 
अन दि दण्डस्य नियमोऽवच्छेदक चिना सभवत्येकदण्डं विनापि 
घरात्पत्तद् ण्डत्तावाज्छन्न विना तु नेत्पद्यन इत्यस्ति नियमग्रहणा- 
थप्रवच्छरदकापेक्ला ' कयि नियमो न व्पक्तिमान्रण ग्राह्यः दसड 
विनापि घरोत्पत्तरिति चरत्वावच्छेदन कार्यताग्रहः। पतरं वाच्य- 
घाचक्भावापरे अवच्छदक्रतया भावात्तरघरन्वन घटत्वेन वाचय 
वाचक्रभावाभावाद्वःचके प्रकरनावच्छेद्कानङ्खाकारे पटादिदाब्दयाना- 

मपि घरवाचकतापत्तिः वाच्ये तदनङ्गीकारे पटादेरपि प्रऱृतपदप्र- 
तिपाद्यतापत्तिरित्यन्यापनोद्ाय युक्ताऽ्राप्यवच्छदकाक्तरव । धूम 
त्व वाह्त्वादेरपि उय्ाप्यघयापक्रतावच्छदकयोरपेक्चा प्रमेयत्वन तद 
हित्न च व्यतिचारण व्याप्तरप्रहात् । पवमन्यत्रापि । यत्रावच्केद्- 
क्रहं विना कोपि दाप्रस्तत्रास्त्ववच्छदकय्रहोनत् सवनत्रति चेश्र। 
विशेषो न जातिमान् सत्तान्यनन्ृत्तिज्ातिसमानाधिकरणभाववि. 
भाजकोपाधिश्ञु्यत्वादत्यत्र तात्पयत् । न चात्राप्रयोजकत्वशका- 
तद्ककण्टकादूराविभावः, निरुपाधित्वात् । वषस्तुतस्तु विश्ेप्रोऽय- 
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(से०)मित्यनुगतवाधे यत्किञ्चिदनुगनं परिस्फुरति तस्य जातित्वमाश 
कयत । न च तच्छकयत-चिराषपद्ाथरपयालचनया तत्र व्यातकः 
त्वस्यैव परिस्फु्णात् । न च तदतिप्रसक्तम्, अनुगतधर्मेऽतिभ्रस 
कदूषणत्वात् । यदि त्वलाधारणमनुगमकप्रवेक्षितम्, तदा साधा 
रणानुगमकमव कञ्चिद्धिशपणविरिष्त्येनासाधारणानुगमकत्वेन 
निरुच्यताम्। तच्च स्वव्यावतत्व यद्यनिव्यद्रव्याहिषु स्वता व्या 
चुततेः क्रिचिद्स्ति तद् नित्यद्रन्य्रत्तित्व सति स्वताव्याव- 
तक किञ्चदास्न तनेवान्यधासद्धो विक्ञार्षााखाद्धघसङ्धात् । पषं 
च धर्मिंद्रहकप्रमाणप्रमापिनस्वव्यावतकत्वाचगाहनश्ीखाऽनुगतां 
फथं जातमनुमनुयाक् । यथा समिन्यसिति पुरस्कृतयगिाथा+ 

चगतबोध उपाधक्ताधारणाऽसराधारणस्तु जतिराजतिषयोा योगा 
थगभानरुक्तङुल्यथावेषय स्त थ।ऽनन्यस्यावतकसाधरारणाः विराषा 
कारानुगतव्यवहारो व्यावतकत्वमवटरम्बतेऽन्यावरोषपासाध्ारणस्तु 
स्वञ्यावतेकत्वम् , तथासति कटृ्तपदाथाविषयत्व खःघवम् , जातः 
कल्परनीयत्व गौरवं स्फुटमेव । पवं च निलयद्रव्याणि परस्प्र्याव- 
तक धमवान्ति परस्परग््राचरत्तत्वादित्यनेन सिद्ध व्यावतके विरषसतं. 
क्षा निवेदयते तच्च प्रामाणिकधमंपुरस्कारणेव यक्तम् । प्रामाणिक च 
व्यावतंकत्वं स्रव्यावतंक चेति ताभ्यामेव प्रब्रत्तिनिमित्तान्त्यविश्े 
षश्चब्दप्रयोगे सिद्धऽनुगतघीरपि तद्वलम्बनेन ज्ञानव्यवहारयोस्स- 

मानक्ञाखत्वादिति सिद्ध विक्षत्वमपि न जातिरिति सष्षेषः। 

पता युक्तय उच्छिष्टा अनुच्छष्ठावाद्दयन्रनिवन्धसाक्षाल्छतप्रा- 
चीर्नानखि खाक्षचणक्रणादपक्चानुबर्प्रिनियन्धा एव साकषिणदइति कि 
स्वतः प्रस्यापनेन । ननु सामान्यादेरनादरपि कि नाच्छेदोश्नच तत्र 
सादन्व प्रयोजकम् , पागमावेऽमावात्, न च भावोच्छदे तथा, प्रमा 

णाभावादिति चन्न | अनादेरपि प्रागभावस्य भवतूच्छदः सामग्रीस- 
स्वात् घर दिरेव तदुच्छेदकतया नत्सामग्भ्प्रा एव तदुच्छेदकसामग्री- 
स्वात् । न चानदेः सामान्यदिसरुच्छेद किञ्चित्कारणमस्ति, अका. 
रणतया स मचायिकारणासमवायिकारणनिसित्तकारणनाशानाम- 
सम्भवात्, बिरोधिगुणस्यापि नाशक्रस्य प्रृते दुवचनत्वात् । अह 
तकनाश्लाभ्युपगमे क्षणिकतापत्तसूयक्षणापि क्षपितुमराक्यत्वात् बि- 

छषप्रयोजकविदवप्रतियोगिन। भावन द्वितीयक्षण पव नारात्पतचचः 
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(से०)तस्म।दनादिभावस्यानन्तत्वामिति सिद्धम् | चकारात् कारण- 
वद्ूत्तिभावविमाजकोपाधिरहितभावत्वं विवक्षितम् अकारणत्वस्या- 

-प्यकाशाद्ावतिष्यःसेः। अविङ्धाषामनित्यवृत्तिभाठविभाज्कोपाधिणा- 
मखम् ; विद्ाप्पणा्नत्य पव बृत्तिः, न त्वानव्यधमेत्वं परमाणुरूपाद्ाव- 
व्यत्तिः । अक्रमेणां निव्यचत्तिमावविभाजकोपाधिमच्वन तु नित्यत्व 
घटादावभ्यातः । सामान्यान्त(नामयागिपरव्यक्नब्रत्तिभावविभाजको- 
पाधथिपमस्वं न त्वयोगिग्रत्यक्चत्वम् अतीन्द्रिये द्रव्यादावव्यापेः | गुण. 
कपरणे(रसमवायिकारणत्वम् | 

ननु किमिदमसमवायिकरणत्तर ? समवायिकारणमिन्नकार. 

णत्वामिति चन्न । निपित्तकारणप्तिव्यापेः । निमित्तकारणमि 
म्नत्वे सति तच्वमिति चेन्न! समवायिकारणासमवायिकारणभिन्न- 
कारणस्य निपित्तक्रारणतयाऽन्यान्याश्रयापत्तेः । खमवायिक्रारण- 
प्रत्यासन्नमवधरूनसामय्यमसमवायिकारणमिति चन्न! तन्तुरूपस्य 
पररूपासम्रवायिकारणतानापत्तः-पररूपसमवायिकारणपरेऽप्रत्या- 
सन्नत्वात्। समवायिकारणप्रत्यासन्नत्व विवक्षितामति चन्न । तन्तुद्ध- 
यक्षयोगस्यापरासमवायिकारणतापत्तः-- तस्य समवायिकारण पव 
प्रत्यासन्नत्वात् । प्रक्षमप्क्चष्टणए्स्य सुखाद्ययसमवायिकारणताप- 
तश्च-समवायिकारणे आत्मनि समवेतत्वे सति सुखादिकारण- 
त्वात् । न च तद्टक्ष्यमव, अपसिद्धान्तात् । ननु स्वासमवतकायका- 
रित्वमसमवायिकारणत्व रुपसयागादिसाधारणामिति चन्न । निभि 
तकारणेऽतिव्याप्तरिति चेत्, 

अन्न प्राञ्चः-का्यकारणमावलक्षणसम्बन्धनिरूपकसम्बन्पेकाथे- 
समवायित्येन कारणत्वमसमवायिकारणस्वं सयोगस्थखे काय 
कारणमावलक्चषणसम्बन्धो घरकपालस्तन्निरूपकौ सम्बन्धिनो 
तत्स्वरूपावेव तन्मन्प्ये कार्यण घरनेकाथेसमरवायिकपालद्वय- 
सयोगः । पवं च समवायिकारणप्रत्यासन्नानि सवाण्यस्मवायि- 
कारणानि संगरहीतानि भवन्ति । रूपस्थले कयकारणभावस्र्बानिधनो 
धररूपे स्वरूपौ तयोमेष्ये कारणन घटनेका्थसमव्यिकपालरूप- 
म्। पतावता समवायिकारणप्रत्यासन्नानि सर्वाणि सगरहीतनि 
भषन्ति । ननु तादशसमचापित्वेन कारणत्वं यद्यसमवायिकारणत्वं 
तद् कार्यकारणभावः सुखात्मनोस्तन्मध्ये कायण कायसमवायिनो. 

~ 



दव्यम्मन्थे सापान्यादिन्िकलसावधम्यम् १४९१ 

(से°)ऽद्रस्य सुखङ्ारणत्वमस्तीति तस्यापि सुखासमवायिक।रण- 
त्वापत्तिः । ननु निरुक्तसमवायित्वेन कारणत्वमदणए्स्यच नतः 
था कारणत्वं प्रमाणाभावात् क्रिन्त्वदप्रत्वेनेवेनि चेन्न । सयोगादावपि 
तथा कारणत्वे प्रमाणाभावात् तथाहि-यदि भावकायत्वेन तादश 
समवायत्वेन कारणता तद् यत्न यत्र तत् स्थास्यति तत्र तत्रतथा 
कारणत्व वाच्यम् अन्यथारनिप्रसङ्धनावच्छद् कतापत्तरेवञ्चा- 
दश्यपि त॑त्सत्वेन तस्यापि कारणःवऽतिव्याप्तिरापतच्थेव। किञ्च 
तारशसमवायित्वस्य कपाटरूपाद्ावापि स्वन तस्यापि घरासं 
मवायिक्रारणतार्पत्तिः । अक्रारणत्वेऽतिप्रसगन तस्यानवच्छद कत्वा. 
पत्तिः । यदिच तारशसमचायेसयागत्वादिना कारणता द्रव्यत्वा- 
दिना कायता लक्षणञ्च तारश्कायत्वघारितधमोार्वाच्छिन्नकरारणता- 
धारत्वाभमेति नासम्भवः, तदाप्यापात्तिः कायेसम्वायत्वस्य कपा. 
खाकाश्सयोमेऽपि सर्वात ) यदिच तादटदास्मवाय्यचवयवमाजसया- 
गत्वादिना कारणता कायद्रव्यत्वादिना कायत तदा प्रमाणाभावो- 
$वयवमात्रसयोगत्वादिनेव कारणत्वस्यादुषटत्वात् खाघवात्तस्मा- 
वप्राचामेता वाचोन चारुतामाचरन्तीति। ननु कायैनाशप्रयोजक- 
नाशप्रतियागत्वमसमवायिक्रारणत्वमिति चन्न । समवायिकारणेऽ. 
तिष्यात्तः। समवाथिकारणभिन्नत्व सतीति चन्न निपित्तकारणेऽति. 
व्यात्तेः। निमित्तकारणभिन्नत्वे सतीत्यपीति चन्न। पूवनयेनान्योन्याश्च- 
यात्! निमिन्तकारणभिन्नत्वे सतीत्यत्नापक्षाबु्धिभिन्नत्वे साति वुद्धिभि- 
रत्वे सतीति वादेयमिति चन्न । रूपाद्यसमक्ाथेकारणे रूपादावव्यापेः। 
तत्र समवायिक।(रणनाह्ादे रूपादिनाशकतथा रूपादिनारास्याना- 
श्कत्वात् । समवायिकारणादिमिन्नन्वे सति कार्यनाक्चप्रयोजकना- 
शप्रतियोागिचत्तिकारणविमाजकोपाधिमस्वमसमवायिकारणत्वमि- 
ति चेन्न । ताहशकारणविभाजकोपाधेरेव चिचायमाणत्वात् । ननु 
यथा प्रतियोगित्वादयः स्वरूपसम्बन्धविश्ेषास्तथाऽसमवायिका- 
रणत्वमपि, अत पव केषुचिद्धन्येषु कारणभाचस्य स्वरूपसम्बन्ध 
पत्वं प्रतीयत इति, चश्न। पवं हि व्याप्त्यादीनामपि तथात्वे प्राचा त- 
न्निरूपणायासवेफट्याव् । तेषां वक्तुं शक्यतया न स्वरूपसम्बन्धवि- 

दाषत्वस्वीकार इति चेत् । तथाप्यननुगमदेदुषणस्य सत्वात्। तेषा. 
मुद्ध शक्यतया नैवाभिति चन्न । प्ररूतेऽपि स्वताऽस्फूरणमन्रेणोद्धा. 



१५२ सरटराक्व्रशास्तपादभाष्य 

(से०)रगघवणाननुरोधस्यायुक्तत्वात् । अतं एवाखण्डोपाधिविशेष 
त्वभपि तस्य न स्वीकतुमुचतपिति | कारणत्वादिगर्मतया सखण्ड- 
स्वेन प्रतीतेश्चेति चत् । 

भग्र ब्रूमः-यत्समवयिप्रत्यासन्नमवधतसामथ्यं तष्सम 
षायिकारणमिति वाद्विनामपि नासमघायिकारणत्वमनुगनं दण्ड 
खकफ्रसयागेऽतिञ्याकप्तः- तस्यापि रूपादिसमवायिकारणदण्डादिभ्रत्या- 
सक्नत्वे सति घटकारणत्वात् । यद्यतसमवायिक्रारणग्रत्यासन्नमि- 
त्यादिविवक्लायां च वाचकस्यकस्याभावनाननुगमः । नाष्येषां मते- 
ऽसप्रवायिशब्दो योगिक्र असमवायि न कारणे समवायिकारणं 
यस्येति योगानामसम्भवात् घरस्यासमवायित्वाभावनतदसमव।- 
यिकारण सयोग ऽगतः, सयोगस्यासमरधायित्वायावे द्वितीययोगा- 
थस्याप्यमावात् | अन्यासमर्बायकारणगत्या तृतायोऽप्यनुपपन्नः। प्- 
वश्चाननुगमायोगाथयोः प्राचां मतेऽपि तुल्यतया दुष्टर तदुपक्ष्यादुषटं 
मदुक्तमेव मन्तुमुचितम्। हत्थमवयवमात्रसयोागत्वं द्रव्यासमचायिका- 
रणत्वम् , अपाकजावर्याचिरूपऽवयत्ररूपत्वमवमन्यद पि ज्ञातव्यमिति 
सक्षेपः। नित्यद्रव्यसमवाययोरसमवेतमावत्वमिति। पतानि छश्चणा- 
नि भाषस्योपलक्चषणत्वमङ्घाृस्या चार्यैरुक्तानि ॥ 

( उ्यो० ) इदानीं सामान्यादीनां नैकस्य दछवोकवौ किं सहि 
श्रया णामपि साधस्यम् । स्वात्मना स्राधारणधर्मणोपचारः 
निमित्तन सरव - सत्सदिति प्रत्ययजनकत्वम , मुख्य ह्यनवस्थाः 
दिबाधक्रोपपत्तः । अन्ये तु स्वात्मसत्वं सत्तानधिकरणानां 
सत्सदितिप्रत्ययजनकत्वामति ब्रवते । अत्र॒ हि निमित्ता 
नमिधने सतां भावः स्वमिति न किञ्चिदुक्तं स्यात् । अथ 

सत्तार्नाघक्ररणानां स्वात्मना नमेत्तन सत्सदिनिप्रत्भयजनक्- 
त्वम् । तर्हि तस्यानुद्ुत्तिरूपता्यां दाषोपपत्तेः । ग्यावतैतायां चानु 
गतक्षानजनकत्वं न स्थादिव्युपखार निमित्तत्वमेव न्याय्यम् । नम्ववं 
सामान्यादिषूवचरितं सत्वम् स्यादिष्यत पव । सस्व सदसदिति. 

क्ञानज्नक्वमुपचरितम् । अथोपचरितसस्वाभ्युपगमे परमाथतो 
सर्वं तदिष्टमेव । न परमार्थतः सामान्यादौ सत्सदितिक्षानमुप्चारा- 
भ्युपगमाव । अथ सत्तानधिकरणत्वे सामान्यादेरमावः स्यात् । तदः 
सदत् , साघारणधमाधिकरणतया प्रमाणसिद्धस्य।भावाभ्युपगमे 



दरव्यम्रन्ये साभान्यादिचिकसाधम्पेम्। ९४३ 

(श्यो °)द्रग्यादिषु तथाभावः स्यात्। मतः सामान्याद्ावुक्तरूपे स्वरूप- 
सरव नदोष इति । तथा बुद्धिलक्षणम् येषां बुध्या घा लक्ष्थन्त 
दति वुद्धिटक्षणास्तषां मावो धुद्धिटक्षणत्वम् । सामान्यकब्देना 
पि अथादनुगतव्यावृत्तेदवुध्यन्यतमवुद्धिलक्षणत्वं विवक्षितमिति 
तिक्चानम् । अनुगता ह बुद्धन वि्ञेषष्ु नापि समवायघु व्यावृत्ता च 
न सामन्धसमवाययोस्तथेह बुद्धिनं सामान्यविरोषेष्विति व्याच्र्- 
त्वद्धिघम्यं स्यादित्यन्यतमग्रहणम् । तच्च सर्वषु समानत्वादेव 
साधम्येम् । यदि षा बुद्धिर्विंश्ाषणान्तरोपरचरिता लक्चषणमितरस्मा- 
ददक तश्चाविचक्षितविशेषं साघम्यम् | तथाहि-द्रव्यगुणकमस्व- 

युगतसामान्यवशादनुगतक्ञानजनकत्वम्। सामान्यं तु स्धरूपतभ्रेव । 
तथा.ऽत्यन्तव्याड्रत्ता विज्ञेषेष्वेव अयुनतासद्धेष्वब।ध्यमानहवुद्धिः ख~ 

मवाय एवेति ग्याचुत्ताचपि वुद्धिवद्यत्वे समनत्वात्साधम्यम्। 
णवं कायाणामभावोऽकायेत्व-स्वक्रारणसत्तासम्बन्धाभावः। तथा 
कारणानाममावोऽकारणत्वम्-समवाय्यसमवायिकारणत्वाभाषः) 
निमित्तकारणत्वं च ज्ञानोत्पत्ताविष्यत प्व। तथान सामान्यवि- 
दो षषत्वमसामान्याविशोप्रवसमपरसामान्यामावः) न तदुपल- 
क्षितः समवायः- समवाये तदभावप्रसगात् । नित्यानां मावो 
नित्यत्वमविनान्लित्वप्-उभयान्तापटक्षिनसत्तासम्बन्धामावो वा| 
तथाहि-कार्यवस्तुनो विनाशित्वं ट्म, सामान्यादेश्चाक्रायं- 
त्वद विनाशः । न चाश्चरयविनाश्ाद्धनाश्ञस्तस्येकाश्चयविनारोप्याश्च- 
यान्तरे स्वानुरक्तप्रत्ययजनकत्वातव। तथाहि पकाश्चयविना्ञाप्याध्न- 
यान्तरे सत्ता सत्सदिति क्षानदेतुः। समवायश्चह प्रत्ययहेतुरित्यनयो- 
राश्रयविनाश्ान्न विनाश्ः । तद्यथा निव्याश्रयं सामान्यं समस्ताश्चय. 
विनान्नेन निराधारस्यामावाद्विनक्ष्यतीति । नेत्वम् । अक्रायेवस्तु- 
व्वनाविनाश्ित्वसिद्धः । समस्ताश्रयविनारेप्यवस्थानमिष्यत । 
अत पव केवटखमाश्रयाभावात् गोत्वादिरूपतया न व्यपदिश्यत 

इति । अकावैवस्तुनश्च विनाशे गगनादीनामप्युच्छदरप्रसगः। अ्था- 
नित्याध्रवस्यात्रयोत्पस्यनन्तरं ूयादिवदुपलंभादलिद्धपक्राप्रत्वामेति 
चेत्। न उपरखम्मस्योभयथा भावात्। न ज्ञायत रकि वस्तूत्पस्यनन्त 
मुत्पद्यते अथाभिभ्यजत इति। उत्पादे बा्क पपत्तेरभिभ्यन्यत दइती- 

ष्यते । तथाद्-द्रव्यस्यषव समवायिकारणत्वादघानन गुणकमणोस्त. 



१.४ सरटीकपरशास्तषाद् भाष्ये 

(व्यो °)तप्रतिषघात्तदाघारस्यात्पस्यभा वः । तद्यथा-सापान्याधारस्य 
य॒गपदुत्पत्ति विना समवायिकारणामातराचति । तथाहि यत्र समवेतं 
कायं तदवद्यं समवायिकारणम् सामान्यस्य क्रमभाविषुस्वाधारषु 
सर्वेषु सम्रवायोपलन्धः सवं समवायिकारणमिति । सकलाध्रारनि 
परत्तावेवोत्पत्तिरिति पूवमा वेपूषमो न स्यात्। अथ सगादं भूयसां 

स्वाधाराणावुत्पादादुत्पन्न सामान्यं क्रमभाविष्वाधारेषु समवेष्यतीति 
चेन्न] का्रोन्तरष्वदक्नात्, नहि रूपदिकाप स्वाध्ारेषु समवतमुपजा- 
तमन्येन समवावनुस्ा संवध्यमान रणए्रापिति । नच क्रमणात्पद्यमाने 
ष्वन्यत्सामान्यमिति वाच्यम् । मेद प्रमाणामातादमद त्वनुगतज्ञा- 
नमेव प्रमाणमिति वक्ष्यापः-सामान्यपरीक्षावाम् । तदेवमुत्पत्तिपक्ष 
वाधक पपत्तवंस्तूत्पच्यनन्वरं सर्माभिव्यञ्यत दत्यकावत्वान्निव्यत्वे 
सिद्धम् । एव अथशब्दानभिधरेदत्ं च स्वसमयाऽथ दाव्दाभिघयत्वा- 
भाव इति। यथपि द्रव्यत्वादेरेव कावत्वादिविधानादिहाकायंत्वादि 
लभ्यते| तथापि साधम्यस्य विवक्षितत्वारमिधानमिति। सामा-या- 
दीनां कार्यतवाद्यभावाऽपि साघम्याप्रितीति। 

( जा० ) प्रथिव्यादीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः 
खात्मन्यारम्भकत्वं गुणवत्व कायकारणाविरापित्व- 
मन्प्यवि्ाषचरवम् ॥ 

क 9 ० श) ष ^^ (\ [18 
( घ्र ) सप्रति द्रव्वामापव ववस्वपाह् प्रथव्यादानाप 

ति! द्रग्पस्रयोगः-द्रव्यत्वस्तमवायः। द्रव्यतरस्य पक्षतावच्छद- 
कत्वेनोपेक्षयान्वितस्य स्वातन्त्येणान्वयः । स्वासन्पारम्भकतव- 
स्वंसमवतक्रायजनक्त्रम् । गुणवकत्त-गुणत्तमत्रा यवम $ नतिः 

स्पन्दादावरतिपरसङ्गः। कायकरणा विरोधितं -सजन्यसंयोगकार- 
णक्रापमागजनकत्वम् । सवामक्िमागक्रपरणा वारणाय कारण. 

कान्तम् । अन्त्येति । पृथिग्यादोनां नव्रानापवया्रद्रन्यभ्पोऽन्य- 
जम्त्याेशेषववप् । उभयासमपेतनिःसापान्यधमेपतमवायिल- 
(+ ९ 
पत्यथः॥ 
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( स? ) द्रव्यत्वति । अश्र योगघ्रहणं समवायक्तम्बस्येन द्रभ्यत्वं 
द्रबयदक्षणामेति बोधयितुम्, पकाथसवायदेरन्यश्रापि सत्वात् । 
खअनवच्छिश्नस्थित्यमि द्रञ्यत्वं पृथिग्याद्ावेव भरतीयते न ङ्पादो 
स्वभाषदिति बोघयितुं योगन्रहणम्। न च समवायविरम्बाद्धिल- 
म्बे कि स्वभावकट्परनयेति षाच्यम् । वस्याप्यषिच््छिश्नदशात्वात् , न 
हि गेडगुजरघरयोरन्तसया घरत्वतत्समवाययोरभावो येन वक्राजु- 
पटभस्तत्प्यु्तः स्यात् किन्तु व्यक्तिविक्षेषरूपव्यञ्जकाभावादेव तव्- 
जुपलम्भः। काचिदेव व्यक्तिः किञ्चिदेव प्यञ्जयतीत्यच्रतु स्वभाव पष 

हारणमित्याचायाः । तेषामयमाक्ायः--यथयपि समवायः सवत्र ति- 
छति तथपि घरत्वनिरूपितः समवाया घर पव । जातिश्च यद्य्य- 
वृ्तिन्यायेन सवच तिष्ठति तथापि वुत्ति; कस्याश्चित् क्वचिदेव. 

व्यत्राधाराघययोः स्वभाव एव शरणमिति) ननु द्रव्यत्वे किः प्रमाणम? 
न तावदूनुगताकारो प्रक्षाव्यवदारौ आक्राक्ादिसाधारणयोस्तयोः 
सधप्रमातृखाधारणयोरभाव्रात्। न चाकर्णितकणाद्कथितवणोनाम- 
सत्येव समस्ततद्धाषितद्रव्येषु द्रव्याकासोभष्युगतो व्यवहारो बोध्य. 
ति षघाच्यम् । मीमांसितमीमांसादहनानान्तमःप्रतीतावपि तयारनु- 
षृत्तर्दशानीकपरिभाषया व्यवहारस्य सवेस्ताधारणव्यवहारानङ्घ- 
त्घात् तेषां मिथो वैमत्यादिति चन्न समवायिकरणताषच्ेदकत्न 
द्रव्यत्वस्वीकारात्। तद्यक्तित्वेनं कारणत्वे व्यक्त्यन्तरे तदभावापत्तः- 
व्यक्तित्वस्य गुणादिसराधारण्यात् ! गुणवस्वेन समवायिकारणतति 
चेन्न । प्रथमक्षणिकधघ्रादौ गुणवराभावेन कारणताषच्छेद्काव- 
च्छश्नकारणाभावेन द्वितीयक्षणे घटादौ रूपाद्यनुत्पत्यापत्तेः । गुणा- 
त्यन्ताभावामाववच्वेन तद्धिरोधिमच्वेन वा कारणतेति चेन्न । जातो बा- 
धकं सव्यवोपाघेः कारणता वच्छेद्कत्वकर्परनात् । न चात्र व्यक्ति 
मेदादिषु किञ्चिद्ाघकमस्ति । नचैवं स्पश्सरमवायिकारणतावष्ठेद्- 
कत्वेन वाय्वादिषु जाध्याप्रत्तिः, स्पर्रौत्वस्य नित्यवरत्तित्वेन काय- 
तानवच्छेदकत्वात् । न चानित्यस्पशत्वं तथा, घायुत्वस्य बायुपर- 
मणो नित्यस्प्रशवतिस्प्र्स्मवायिक्रारणतावच्छेदकजातिपरिहारे- 
ण सस्वदितञ्जतिवायुत्वपरिहारेण जखाद्यययविनि सच्वात् द्यण्व- 
घयविनि द्वितयसच्वात् परस्परात्यन्तामावसमानायिकरणस्वे सति 
परस्परसामानायिकृरण्येन ज।तिस इव सोकर्यात्। अपि च गुणास्य- 

१९ 
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(सभोन्तामावातयन्तामावतद्विसधिनोगणगुणष्वंसगुणप्रागभावरूप. 
तया गुणप्रागभावस्य कारणतावच्छदकतयाऽन्यथासिद्धतया गुणका. 

 रणत्वं न स्यात् । न चेषापत्तिः, प्रतिवन्धकाभावस्यान्यत्र कारण. 
त्वात् । न च ध्रकारमेदेनेकस्यापि कारणतावच्छेदृकत्वकारणत्वयो- 
विंराधामावोऽन्यथोवुभूतरूपघटादिगतप्रत्यक्चकारणतावच्ठेद कस्य 
तद् भिन्नस्वप्रत्यक्षकारणत्व न स्यात् , पवश्व तजोदूभूतरूपत्वविषय- 
त्वयारिव प्रकृते विरोधित्वप्रागभाववतोः प्रकारयोभदोऽस्ति, किञ्च 
गुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वेन जनकतायां न प्रागभावस्य जनक 
ताघच्छदकता, तथा च किमिति द्रभ्यत्वस्वीकार इति वाच्यम् 
जातो वाध्रकाभावस्येव तत्स्वीकारवीजवेनाचायचरणेसक्तत्वात् | 
अपिच द्रञ्थमिति प्रत्यक्षाजुरोषेन द्व्यत्वजातिस्वीकारः। न च 
गुणात्यन्तामावानाधकारणत्वादिस्तद्युपेयः, अ्तीन्द्रियगं मैत्वात् ! 
तथाहि न तावदह्नात्यन्तासावानाचकरणत्व दग्ये भस्त गन्धादयत्य- 
न्ताभावस्य जलाद् सस्वात्;किन्तु गुणत्वावच्छिश्नप्रतियोगिकात्य- 
न्ताभावानधिकरणत्व चाच्यम् स च प्रतियोगिनां केषां चिहणानामती- 
न्द्रियतयाऽलीन्दरिप प्व मूतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमूर्ताभाव 
द्षाति सक्षपः 

व्यक्तरभेदस्तुस्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिर सम्बन्धो जातिवाधक्रस्रहः ॥ 

इति किरणावी विचार्यत । ननु व्यक्तरमेदो भवतु दषणं व्य- 
तथेकथऽनेकवृत्तित्वामावालक्षणायप्पत्ते,मवति च सकवृ्चिदूषरणं न 
रूपहानरातरच्यत पकव्याक्तक्रसामान्याङ्गीकारेऽनेकन्न्तित्वरूपत- 
दरूपहानेः। तुल्यत्वं च न जातवाघकं किन्तु जातिभेदबाधकं धर 
स्घकलशत्वात्मककजातिस्वीकारात् तत्रापि लाघवात्तत्र जातिद्धय- 
कट्पन गोरवापत्तः। घरक्रखङादिशब्दानां पयोयत्तं वा प्रवृत्तिनिमि 
तथद् पयायताच्छेदापत्तः न तु तुस्यत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वमिति। 
ननु तुल्यत्वनव काघव्रावतारः तुल्यत्व एकेनैव तद्यवह्ारोपपत्तो 
जातिभेदकल्पनायां गोरवात् पयायतानिव॑दोऽपि तुल्यत्वतैवति चन्न। 
पचे हि जातिभद्बाधक्रत्वमपि जातिवाधकत्वामावात् । जातिसा- 
इयस्य च दृध्रणत्वे प्रमाणामवः। न च घटो यदि स्ववृत्तिजातिञ्य।- 
प्यत्व शुम्यव्यापक्रत्वश्चन्यजा।तमान् घटो न स्थात् परवदिति 
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(से०वाच्यम्। अप्रयोजकत्वात् । अनयैव शव्योपधिस्ताङ्क्यस्यापि 
दूषणत्वापत्तेश्च । तथाच यथा काचिदुपाधी परस्परात्यन्तामाधनियत- 
समानाधिकरणावेव, कचित् परस्परव्याप्यग्यापकभावापन्नौ, कौ- 
चित् परस्परत्यन्तामावसमानाधिकरणो तथा जाती। अपिचयदिः 
परस्परात्यन्तामावसमानाधिकरणपरस्परसमानाधिक्ररणयोजाति- 
त्वं स्यात् तद्ा्द्वाका(रगवाकारा काचिदका उग्रक्तिः स्यादिति वा- 
खम्-वेयधिकरण्यात्, तस्मान्न जातिसाङ्कयं दूषणम् । अनवस्थापि 
जातजातिमचेऽपयीप्तजातिपरम्पराप्रसक्तया स्यात् । न च जाताः 
तिमस्वमाच्रत्व प्रसञ्जकम्-वीज।भावात्। नच जाततिर्यदि जातिमती 
स्यात् सापिज्ात्यन्तरवत् जातीमती स्यादित्यनवस्थापनमिति 
वाच्यम् । अप्रयोजकत्वात् । तस्मादनवस्थापि न दूषणम् । रूपहा- 

निस्तदा दूषणं स्यात् यदि विशेषस्य जातिमचवादिना निज. 
तिग्भनल्टक्षणं स्वीक्रियेत । असरम्बन्धस्तु भवतु षणं परन्तु 

रूपहानिपयेवसानान्नापरः अनेकसमवेतत्वज।तिरूपान्तभावात् । 
समवायत्वस्य जातितायामकवृत्तित्वस्येव बाधकत्वसभवेऽस्य 
बाघकल्वस्वीकारानोचित्यात् 1 तस्मात्कथमुपन्यस्तानां जाति. 
दुषणत्वमिति चेत् । _. शि  . 

भञरोच्यते-स।मान्यविश्चे पयोजतिस्वीकारकवाधकत्वेनोपन्यस्त- 
योरनवस्थारूपहान्योमदुक्त पव जातिमच्ववाधक तात्पयम् । पव. 
आ रूपदानेरभावात् कुजकव्र्तित्वस्तम्बन्धयारन्तभौवः?। तुस्यत्वं च 
पृथक्जातितायामेव बाधकम् 1 जातिसाद्ुयं चावश्यं वाघकम्-घ- 
रत्वपटस्वपृथिवीत्वजरत्वद्रउ्यत्वगुणत्वादीनां मिथो चिरोघद्शनेन 
विरोधितावच्छदकत्वेनानुगततया परस्परात्यन्ताभावसमानाधिक, 
रणजातित्वस्येव स्वीकारोचित्यात् | पवञ् परस्परसमानायिक्रर- 
णयोः परस्परादययन्ताभावसमानाधिक्ररणयायदि जातित्वं स्यात्तदा 

परस्परसामानाधिकरण्यमेव न स्यात् विरोधितवच्डद्कावचिछन्न 
त्वात् । तथा दयोजीत्योः सामान।धिकरण्यतय। व्याप्यव्यापकमाव 
एव, ययोश्च परस्परात्यन्ताभावस्तामानाधिकरण्यं तयोर्विरोध एव । 
तस्मादेकनिष्ठत्वासमवतत्वे जातिटलक्षणव्याघातकतयेव जाति. 
याधके-जातिलक्षणस्यानेकत्वगभेत्वात् । तुल्यत्वं च पृथक् जातिः 
तायां बाघक्रम् सामान्यादीनामजातिमत्वादस्मदुकतमेव बाधकं जातिः 
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(स०)साङ्यस्थत् षाधकत्वसुक्तमेवति संक्षेपः ॥ 
स्वात्मनीति । सश्र यदि स्वात्मनि स्वस्वरूपे जनकत्वे तद्ाश्प्र 

सिद्धिः किन्तु स्वसमवेतजनकत्वम् शदमेव च॒ समवायिक्रार 
णत्वमिति मावः। गुणवच्वं-गणात्यन्तामावानधिकरणत्वम् , तन 
नाद्यक्षण घटादाषव्यांप्तिरिति केचित् । तन्नास्मन्मनारमम्-टक्ष्य 
कदेश सर्वदाऽवुस्या हछाव्याप्िमेव्रति नतु कादाचित्कावृस्याऽती- 
तानागतयाहतुत्वे स्वरूपासिद्ध प्रत्तरिति पयारोचनात् । पतेषु 
त्रिषु दव्यपदप्रवृ्तिनमित्त द्रग्यत्वं जातिरव टाघकात यन्तु तद्य. 
षस्थापकीमति भावः । कारयति ¦ तश्चन कायक्रारणाभमयानाद्रत्वम्, 
गुणकर्मणारपि कार्यणोत्तरदेशसयागेन कमणाऽन्तयशब्देन का्यणो. 
पान्त्यराब्दस्य कारणेनोपान्त्यशब्देनान्त्यशन्दस्य च नाशेप्युमा- 
भ्यां कस्यापि गुणस्य कमणो वाऽनाह्ात्। नच तदन्यतरानारयत्वम्, 
सम्यतरगर्भस्य रक्षणस्य वेयथ्यैनाक(रणत अस्य विचारस्यात्रे 
कर्तव्यत्वात् । किञ्च कार्णनर्वरज्ञानादिना घटादरपि नारादग्या- 
सिः । किञ्च नित्यद्ञ्यक्रारणाप्रासख्या कथ तदन्तमोचन तद्र्भट- 
क्षणाववश्चा । किञ्च रूपर्दनां समवायिकारणनाह्ाग्निसंयोगान्य- 
तरानाश्यत्वेन तत्रातिव्याभ्िः। नित्यगुणषु चातिव्यास्तिस्तषामना- 
भ्यत्वेन कायण सुतरामनाहयत्वात् । अत्र कचित्-अदष्टेतरकायगु- 

णनादयाब्चिसत्ताव्याप्यज्ातमस्वं विषक्षितम् । गुणनाश्याङ्त्तित्व- 
विवक्षायामसम्बन्धः। द्रभ्यत्वस्येरवरक्ञानादिनादहय धरा दिच्त्तित्वात् 
तजक्ञानाद् स्सर्वोत्पात्तमत्कारणतया तद्धरादिनाश्पि कारणत्वात्। 
कायेगुणेत्य(दि करणेऽपि अदृष्टस्य सर्वान्पात्तमत्कारणस्य घरादिनाश्चे 
कारणत्वात् तदथेमदष्टेन्तरेति। गुणत्वादि तु नारष्टेतरका्यगुण- 

ना दयाच्रात्ि पूर्वांकनयनादष्रतरक।यगुणन।दपे शब्दे कमणि च ष्रत्तेः। 
पव च संख्यामप्यतिव्याप्तिः-पकतवस्य क्वरचिन्नित्यत्यन कवचित्व. 

मवायिकारणनाशान्नाहयत्वन तारत्वस्य अदष्टेतरकायगुणना- 
एयाब्रत्तित्वात् तदथ सत्तासाक्षादूध्याप्यजा्तिविवक्चा । सत्ता 
सक्षादुत्याप्यजातित्वं च प्रते सत्तान्यू नवृ त्तजात्यन्य॒नचत्तित्रम् , 
पकत्वादि तुन तथा सचान्यूनब्रचिगुणत्वादिति । भत्र षधंमानो- 

०.५ ५ ८ ९ 
पाध्यायाःयथ।ऽवयषसयागनाश्षोऽवयविमाश्कस्तथ(ऽवयवविभा- 
गोऽपि विनिगमकामावात् तथाच कायेगुणविभागनाहयेऽवयविनि 



दरव्यम्मन्ये नचद्रयस्ाघम्पम्। १४९ 

(से °) द्रग्यस्वस्य सरवात्कथमेतह्टक्षणमेव्याहुः | 
अत्रेदं चिन्त्यत-पएवं यस मवायिक्रारणनाशानत् कुत्र द्रव्यनाश्लो,? 

विभागस्य नाशकत्व सयागनारसमसमयं दव्यनाश्ात् | यलाशध्रय- 
नादात्संयोगनाङस्तत्र विभागस्य नाक्षकतत्यसमघायिकारणना- 

दास्य नाराकतेति वाध्यम् । तत्र समवायिकारणनाक्षस्येव नाशकः 
त्वसमवात् । मपिच चिमागस्य नादराकत्व क्वचिद्धिमागात् कव 
चित्समवायिक्रारणनाक्षाद्रः्यनाङ्ञोऽननुगमःस्यात्। सप्रवायिकारणा- 

समवायिक्रारणनाश्चयोस्तु निमिच्तक्रारणतरकारणत्वेनानुगमः। त- 
स्मान्न विभागो द्रव्यनाश्क इति । मुद्ररपातानुकरूखास्मदादिग्रय- 

ज्ञस्य घरनाश्चकत्वाक्न लक्षणं यातीत्तितु सम्यक््। नचतत्र स 

मवायिकारणासमवायिकारणान्यतरनारस्यावश्यकतया तत्रेव सुद्ध- 

रपातद्धारा प्रयलक्षयः, पव हि घरादाषपि प्रयल्लस्यकारणतानस्यात् 

आन्तरालिके क्चिदुपक्चयात् । तस्मात्कयेमात्रस्य प्रय्लसाध्य- 
तथा यत्रेश्वरप्रयले। ऽस्मदादिप्रयल्लमप्ययेक्ते तत्र दयोरपि प्रयज्- 

योमौववदभावेपि कारणतेति। कायेकारणभावनिरूपकरसम्बन्धि- 

नाभ्याबरत्तिजातिमहूतिभावविभाजकोपाधिमसवे तात्पयेमिति च ष- 

अमानोपाध्यायाः । अत्र गुणकमणारतिव्यात्निवारणायान्रच्यन्तम् । 

पक्रत्वत्वादिनाऽतिव्याप्तितरारणाय भावकिमाजक्ति । अत्रापीश्वर. 

ह्ञानादिनाहयतया दोषस्तैने प्रतिसंहितः । कायनाश्याद्रत्तीति तु 
सम्यक् । अन्त्यविशेषवस्वं - अन्त्यविशोषवदृत्तिभावविमाजकोपा- 

धिमस्वम , तेन नानित्यद्रग्याव्यािः॥ 

( व्यो० ) पवं पद)थीनां साघम्यमभिघाय द्रभ्याणां साधम्यै- 

निरूपणार्थमाह पृथिवी आदिर्येषां लानि पृथिव्यदीनि तेषाम्।न ज्ञा 

यते द्वियतामते नवानामपि दब्यत्वयोगः साधम्यम्। द्रव्यत्वेन 

योगो द्र्यत्वोपलक्षितः समवाय इति । यदपि समवायः पञ्चपदाथन्र- 

स्िस्तथाऽपि दव्यत्वेनोापटाक्षितोऽसाधारणत्वात् मवत्येव लक्षण. 

निति।न च द्रव्याणां मावो द्रह्यत्वामिव्युक्ते अथोदइवगस्यते योग इति 

घाच्यम् । गम्यब्रत्याश्रयणन शाब्द बृत्तिप्रतिषधेऽतिप्रसङ्गात्। न चो 
पचचरितसेदत्वादवास्तवं छश्षणमिति दूषणम् । भत्रस्येव विशिष्टा 

धक्िथाजनकत्वात्। नापि समथविशेषणता । यागयपद विना हाल. 

भविस्वान्लकानतिषुत्तरिति । शद लक्षणस्य दुषणस्य प्रतिसमाघान 



१९५० सरीक्रप्रश्स्तपादभाष्ये 

(उयो०)वक्ष्यामः पृथिग्ययिकारे । लक्षण च मेदाथे व्यवहाराथ चीत। 
तथाहि--प्रथिव्यादीनीतरस्माद् भिद्यन्ते दव्या्णीाति वा व्यवहतव्या 
नि दव्यत्वयोगात्,येतुन भिद्यन्ते नापिद्रभ्याणीति व्यचहियन्ते 
न ते द्रघ्यत्वयुक्ताः यथा रूपाद्यः। नच तथान द्रग्यत्वयुक्तानि 
पथिव्यादीनीति। तस्मादितरस्माद्धि्यन्ते द्रव्याणीति वा व्यवहत- 
व्याणीति । पवं द्रव्यशब्दस्य प्रचत्तो परथिव्यादीनां नवानामपि 
द्रव्यत्वयागो निमित्तमिति शब्दाथनिरूपणपरत्वेनापि सम्बध्यत 
घाक्यम्। तथाचन सापान्यवतः इाव्दराथत्वे कञ्िद्राघकमस्तीति 
घक्ष्यामः। तथातीन्द्ियक्षक्तिप्रतिषधायथे च। यन्न॒ पृथिव्यादीनां 
नवानापमपि दरव्यत्वयोगो निजा शक्तिरिति। अथ कृतसमयस्य गो- 
पिण्डष्विवानुगताकारस्य ज्ञानस्यानुपपरत्तने द्रव्यत्व सामान्यमस्ती- 
ति । यथाहि नारिकलद्वीपवासिनो गापिण्डोपटरम्भादेकाकारता प्र. 
तिभासते नेवं पएथिव्यादिषु उपटभ्यमानेष्विति । अथास्ति कत- 
समयस्य द्रव्य द्रव्यमितिक्षानम्? तश्च संकेतवश्टादेव भविष्यतीति। 
तदसव्। सामान्यस्यानियतव्यञ्जकव्यग्यततया व्यञस्जकानुप्खडधावन्य. 

नपरन्धेभौवात्। तथाहि~-द्र्यत्वे क्रियावदादिधर्मोपटमादभिभ्य- 
ज्यते अतिक्ायद्रव्याश्ितस्वोपरुष्धेभुणत्वम् एव कमखश्चणेपरुष्धेः 
कमेत्वमिति । शेषष्वपि व्यञ्जकमष्यृह्यम् । न च सर्वेषां व्यञ्ज 
कोपरु्घ्विद्यत दति । सामान्यानुपरेभो विघातकं पव । कत. 
सप्रयस्थ व्यञ्जकोपरुब्धेभवत्येव द्रव्यादिष्वनुगतक्ञानम् । सास्र 
दिना वा ृतसलमयेनापि सवेद्यत दति युक्तं गवादिषु अनुगताकार- 

विज्ञानमिति । यत्र च द्रन्यगुणक्रमात्मकं निमित्त न संभाव्यते अ- 
घाधितानुगतायां संविदि तत्र सामान्यमेव निमित्तम् । न च द्रेञ्या- 
दिष्बनुगतसंवेदरने अमाव श्व किञ्चित् वाधकमस्तीति। तथादहि-अ. 

भाषोऽमाव इति अनुगतसवेदनं द्रभ्यशगुणक मानिमित्तमपि न सा- 

मान्यात् भवति । क्तामान्यस्यामावेन समवायाभावात् । समवतं 
च सामान्यं विज्ञेष्रणमुपरबष्धम् । अयेदमेवाभावत्वानुरक्तममावो. 

एभाव इति ज्ञानममावत्वस्यामावेन समवायं दश्यैयतीति चत् । न। 
यनेक्ान्तात् । तथाहि--स्ामान्यादो सत्सदिति ्ञान विना सत्ता- 
समधायमिव्युक्तपृवेम् सामान्यवस्वे चाभावस्य मावरूपतेव स्यात् | 
पव घासुत्पक्चेरनादित्वान्नित्यत्वं षिनाश्चस्य चादिमत्वादनित्यचं प्रस. 



द्रन्थग्रन्थे नवद्रव्यसाधस्यम् ॥ १५९१ 

(व्योगोज्येत । प्रागभावस्य च नित्यत्वेन बस्तृपरंमो न स्यात् । तयोः 
स्वरूपपरिहारस्थितिविरोधात्। न चामावापमदौत्मनो भावस्यो- 
त्पत्तियुक्तेति प्रागिति विशेषरणासंभवः, प्रभ्वसानुरर्पत्तश्च तस्य हास्प- 
्तिषद्पक्षितत्वात्स मचोप्युत्पत्तिमरत्वेन विनाशस्य विनाशे मावग्रहणं 
स्थात् । यथाहि विनश्रानुत्पत्तेः पूवं भावो गृह्यत तद्धद्धिनाशापा- 
यपि ग्रह्यत विसोधाभावस्याविलेषात् । न चेतददष्रमतः सामान्य. 
वद्यतिरकः । न चपा ऽविना भावोऽ्माव इति ज्ञानं शाकयम् भ. 
वितुम्। किन्तर्हि ? घटाभावः पटाभाव दति क्ञानोत्पत्तेर्वैटक्चण्य 
मेव । अथास्ति घरटाभावा घटाभाव दति अनुगतन्ञानमिति चत्। अत्रा- 
प्युपाधिचन्तादु पक्षणत्वं सामान्यमेव क्ञानहेरतुरिति द्रष्रव्यम् ) मुरु 
बाध्क्रो पत्तेः। न चेवं द्रव्य द्रव्यमितिक्ञाने किश्चिद्राधकमस्तीति सा 
मान्यसिद्धनास मवदं टक्षणम् इति । एवं स्वश्चासावात्मा चेति 
स्वात्मा तस्मिन्नारमकत्व स्वात्मसमवेतकायजनकत्वम् समवायि. 
क।रणत्वमिति यावत् । तश्च पृथिव्यादिष्वेव भावादितरस्मात् 
भदकम्। तथादि-सलमवायो नतं पृथिव्यादिभ्यः सभवताति। तथा 
गुणा विद्यन्ते येषां ते गुणचन्तस्तषां भावे गुणवत्वम् । गुणोपल- 
स्षितः समवायः समवेता वा गुणाः । तेप्यसाधारणत्वात् मेद्काः 
यथान गुणादिषु गणवच्वं तथा वक्ष्यामो गुणावसरे । तथा का- 
येकारणयोर्विरोधः कायक्ारणविराधः सन विद्यते येषांते कायका- 
रणाविराधिनः तेषां भावा कायंकारणाविरोधित्व कायकारणयोः पर- 
स्परावेरोधित्वमेक पव धमेः। यदि चा धमद्य कायाविराधित्वकार 
णाविरोचित्व चेति । कार्यणन विरुध्यन्ते न विनाश्यन्ते इति काया. 
विरोधिनस्तेषां भावः कायविरोधित्वं कार्येण विनाशाभावः । 
सच सर्वषु पृथिव्यादिष्वस्तीति साधर्म्यम्, न पनरक्षणम-- 
वि पश्चेकदेशेपि भावात् । तथाहि-कार्यण विरुध्यन्ते शब्दवुद्धया- 
दया नसं गुणाः, तथा कमौण्यपि कार्यण विरुध्यन्ते म 
कार्यैणोवाश्रयविनाद्चपि विनाद्नात् । नच पदाथापेक्षयापि लक्षण 
विचक्चायां विपक्षेकदेशे वतंमानस्य गमकत्वम्। तथा कारणाविरोधित्वं 
यदि कारणेनन चिरध्यन्ते इति कारणाविरोधिनः कारणेन चिनाश्ा- 
भावः स चाका्ादिष्वस्ति कारणाभावादिति । पक्षे व्यापकस्यापि 
सतान विप्र्चाद्ष्याब्र्तिरिति अल्षणत्वम् । तथादि म कारणेन 



१५२ स्साकप्रशास्तपाद्भाष्ये 

(प्यो०)गुणा बिनाद्यन्ते नापि कमति । अथ कारणेन धिख्न्धन्तिन 
विनाहायन्तीति कारणातिरोधिनस्तेषां मावः कारणाविरोधित्व 
कारणाविनारक्रत्वं कायधमे दष्यत्र नित्यद्रव्येषु कारणाभा- 
घात् । कारणाविरायधित्व कारणाचिनाशकत्वं 1चिस्तनीयामति 
षिपक्षेकवतंमानस्यागमकत्वमेव । तथाहि-रब्दबुद्धधादेयेद्यपि का- 
रण विनाश्क्त्व तथापि न रूपादीनामस्तीत्यतिव्यासिः, 
पवय कमपि न कारणं विनादरयतीति । न घ कायावि- 
रोधेत्वेनाविक्तेषः तत्र हि कार्यणाचिनाक्नत्वं कारणघमः 
कारणाविरोपित्वं कारणाविनाशकत्वं कायेधमे हत्वपुनसक्तम् । 
नदेवमुभयथापि विपक्षिकटरे शाभ्याृततः साधम्यैमवन तद्धक्षणमिति 
सिद्धम् | 

(मा०) अनाश्ितत्वनित्यत्वे चान्यच्रावयचिद्रव्येभ्यः। 
( सू ) अनाश्रितत्वं-असमत्रतद्रव्यतम् । निस्यत्व-भ- 

विनाशिद्रव्यम् । चकारान्ेत्यपरिपाणव्रसराद्युपग्रहः॥ 
( से° ) अनाधितत्वं यद्यसमयेतत्व तदा समवायादाचतिष्या- 

[प्िस्तद्थं समवायवस् सस्यसमवेतत्वम् । नित्यत्व द्रव्यत्वे ल्स्य- 
विनाशित्वम् › तेन न गुणादावतिव्या्षिः । 

( ठप्रो० ) पवम्रन्त्यविशेषा वियन्ते येषां ते तद्वन्तः तेषां 
भावारन्त्यावन्लेषचरवम्-अन्त्यविद्ेषाप्रटक्षितः समवायः समवेता 

घारन्त्यविक्षषाः। तथाऽनाधितत्व तसे च नित्यत्व चत्यनाथितत्वनि- 
त्यत्वे । अनाश्चितत्वम्राधितत्वाभावः नित्यत्वमावेनाशित्वमुभयान्ता - 
जुपलक्षितवस्तुसत्ता वा। 

फिमेतद्दमग्रयं सवेषु पृथिव्यादिषु अस्ति व्यापकं चेत्याह- 
अम्यञ्ञावयविद्रभ्येभ्य द्त्यवयविद्रव्याण वजेयित्वा नित्यद्रव्ये- 
ष्येरेति । ननु धरमेत्रयस्य सापवादत्वाविशेषप्यन्त्याधिशेषवतस्वेना- 
समासकरणे कि प्रयोजनमिति । अन्त्यविशशेषाणामनव्यापकत्येप्यसा. 
रणताक्वानेनैवाना्नितत्वनित्यत्वयोश्ान्यत्रापि सद्धावात्साधार- 
णत्वेनास्तमासकरणम् । तथाहि-नित्यत्वं गुणादिष्वरप्यस्तीति सा 
धारणमनाश्ितत्वं खमवायस्यापि मुख्यद्त्तौ बाधक्रोपपत्तगौणग्- 
र्पराभयणन संमभ्यते न परमाथत इति साधारणम् ॥ 
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(भा ०)पृथिव्युदकञ्वरखनपवनात्ममनसामनेक्त्था- 
परजातिमच्वे ॥ ` ध 

 (सू०) पृथिवीस्यादि । ज्वलनेनात्र तेजोमान्रं न तु वहि- 
मात्मू्। अनेकत्वं --बहुसमवेतद्रम्यव्रिभाजक्रत्रखम् । अपरजाति- 
मत्व -दरज्यत्वन्युन्त्तिजातिमच्वम् ॥ 

(से) पुंथचीति 1 घटाकाशावित्यादिरनेकत्वसद्वृपा द्रग्यत्व 
खक्षणापरजतिः यदयप्याकाह्ञादावप्यास्त तथापि स्वाश्रयान्योन्या- 
भावसमानाधिकरणद्रऽयविभाजकोपाधिमसखम् । तचे पुनर 

स्तिज्ञीतमख विक्क्चितम् । संस्कारवस्वप्रप्येतेस्वेवारमनि भा 

वनायाः पृथिव्यततजोवायुमनःसखु वेगस्य चतुषु केषांचिन्मते मन- 
स्यपि {स्थितिस्थापकस्य सत्वादिति भावः। मन्ति केषांचिन्मते 
स्थितिस्थापक इति वादिवनेदे व्यकूम् ॥ 

( व्यो ) पवं पृथिव्यादीनां नवानां पदाथोन्तराद्याच्रत्त साध- 
म्यमाभध्राय पुनस्तेषां स्वमेदाद्यावृत्त साधम्यं दरोयति-पथग्युद- 
कञ्वलटनपवनात्ममनसामिति। चार्थं दन्दः समासोऽनेकत्वं चा- 
परज्ानिमरं चत्यनेकलत्वापरजातिमचस्वे। अनेकत्वं च ्ित्यदे- 
्विदषटक्षणयोगिनो व्यक्तभेद्ाऽनेकस्वसंख्या वा । नाकाशादेव्ये- 
क्तिमेदो नानेकत्वसख्या वा सम्भवतीति तस्माद्याचरत्तिरिति । 
अनेकत्वादेवापरजातिमच्वमपरजातिद्रभ्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वादिः 
रूपा सा विद्यते यषां तानि तद्न्ति तेषां मावोऽपरजातिमत्वमपर- 
जास्युपलक्षितः समवायः समवेता वाऽपरजातिररति ॥ 

( भा० ) श्ितिजलन्यानरानलमनसा कयाव 
र्व मृतत्वपरत्वापरत्ववगवत्वानि॥ 

(श) क्ितायादि । क्रियावत्व-क्रियावहुत्तद्रव्यत्व 

व्याप्यजातिष्म् , नातो निष्करियनष्वराचव्या्निः । मूतेरव- 

मवच््छिन्नपारमाणवम् , स्पन्दसमव्रायिक्रारणतावच्छद्कतया 

चिद्धजातिभमेदा गा । परत्व-परत्ववदूततदरन्यत्वग्यापकजातिमः 

त्वम् । एवमपरत्ववेगयोरथां बोध्यः ॥ 



१५४ सरीकप्रक्ास्लपाद्माष्ये 

( से० ) कितीति । अन्न मुतत्व-अवाज्छन्नपरिमाणवस्वम् तेन 
धिना न दव्यनाश्ः तस्य सभतस्रामरग्रीकतया दितयक्षण पवात्म- 
दात् तत्रच श्चणिकत्वमिया द्रध्यनाश्ामावात् क्रियापर्वापरत्व- 
वगेष्वागन्तुक्रकारणजन्येषु तेषां चानियतस्तमवधानत्वात् क्रेया- 
दिभिविनापि द्रव्यनाशः सम्भवति। न च वगवत्कारणजन्यतया 
कायै वेग आवश्यकः, सवेकारणानां वेगचच्वे प्रमाणाभावात् न 
च निष्कियादिनषेषु घटादिष्वव्यात्तिरिति चन्न, क्रियावहूत्तिद्रन्यवि- 
भाजकापाीधमच्वादीचवीक्षतत्वात् ॥ 

( व्यो० ) पं क्ितिजलज्योतिरनिटमनसां साधम्यं क्रियावच्वं 
च मुतत्व च परत्वं चापरत्वं च वगवच्वं चति तथाक्तानि। तथाच 
क्रिया चटखनरूपा सा विद्यते येषां तानि तद्वन्ति तेषां भावः क्रियावसवं- 
समवेता क्रिया तत्समवायावा। तथा मूत्तिरव्यापिद्रव्यपरस्मराणं 
सा विद्यत यषां तानि मूतानि तषां भावः मुतत्वं-समकेता मुतिस्तत्. 
खमवायो वा । मुतेत्वादेव च परस्वापरत्वादरेसद्धावः क्रियावच्ं 
चति । परापराणां भावः परत्वापरत्वे यत्खद्धावे स्षित्यादिषु परस 
परव्यवहार इति समवेतौ परत्वापरत्वगुणौ तत्समवायो वा। वेगो 
विद्यते येषां तानि वेगर्वान्त तेषां भावा वेगवकछं समवतो वेगगुण- 
स्तत्समवायों चा । एतनि च कषित्यादिप्वेवेति नियम्यन्ते, न तु 
सवदा तेषु भवन्तीति ॥ 

( भा० ) आकाक्ाकालदिगात्पनां सर्वगतत्वं प- 
रममहर्वं सवसंयोशंसमानदे रत्वं च ॥ 

( सू° ) आकस्यादि । सतरगतत्व-सतरोवयवाबच्छद्याव- 
यविसयोगाश्रयत्वम् । परममद चं -अनाश्रययावन्पहापेक्षिको- 
त्कपिवन्पहखम् । परममस्य जातित्वपक्षे तादशनातिमन्पह- 

~^ ¢ ०८ ^~ रव = ¢ . ५ ऋ, ¢ ^ + 

हस्मित्यथेः । सर्वेति । सर्वेषां मृतानां संयोगेनि संयुक्तत- 
मित्यथेः ॥ 

( सेऽ ) सर्वगतत्वं निष्क्रिये न सम्भवतीति 'सर्वनूतप्रतियोगि- 
कस्येकस्येका वृत्तिरिति" न्यायेन अनेकस्य वा सयोगस्षास- 

म्भवाद्सम्भवीति चत्। स्वसयोगत्वावच्छिन्नव्यापकताकमुतंत्वव्य।" 
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(से०)पकसयोगप्रतियोगित्वस्य विवक्षितत्वात्! यथा हि यत्रं मूर्तत्वं 
तच्राक्राशसयोग दइत्यादिव्यासिरस्ति न तथा तत्र घटसंयोग हत्या 
दिरिति भावः, स्वस्य च प्रचदा पकमातरवृत्तिघर्मेण विवद्चितः, ते. 
न द्रव्यसयोग इति व्यापकतामादाय नातिप्रसगः। परममहस्व-प्र- 
कषकः छएाप्राप्तमहत्परिमाणवच्वम् । न च हस्तवितस्त्याद्यवच्छेदस्येव 
परिमाणतया कथमाका्दौो परिमाणम् तदभवेऽणुत्वस्यैव 
स्वौीकारोचित्यात् । यचियत्तावच्वे परिमाणलक्षणमिति। शन्न । स- 
द्व्थादार्वाततव्यापतेः । हस्तवितस्त्यादीयत्तामाचपि यथाऽणुत्वात्प- 
रिमितत्वं परमाण्वदेः तथा महत्वादाकाशादरपीति भावः| सर्ब. 
संयोगिसमानदेशत्व-सयागसम्बन्धेन सक्रलमूताधकरणत्वं सयो. 
गिनामाकाशादीनामधिकरणत्वात् । काराद्यपाधावतित्याप्तिवा- 
रणाय सयोगसम्बन्धनति तस्य स्वरूपसम्बन्धनाधारत्वादिव्याचा- 
याणामेक मतमत्र चिन्त्यते-आकारादीनां घराद्याधारत्वे प्रमाणा. 
भावात् , न हीदानीं घट दत्यादिकालाद्याधारत्वसाधकप्रतीतिवद्ा- 
का चाद्ययाधारत्वसाधक्ता प्रतीतिरस्ति, अन्यथाकाश्लादीनामपि घरा- 
दययधिकरणत्वेन न ह्यधिकरणमकारणामतिः न्यायेन नत्कारणत्वा- 
पत्तः । ननु यदुत्प्याधक्ररण तत्कारणन्तथा च दिक्काटतदुपाधयो, 
न चाक्रादास्मानो तथा, किन्तु द्वितीयक्षणे सयोगसम्बन्यन घटा- 
धाराविति चन्न। प्रमाणाभावात्, तथाच स्वसयोगत्वावचिछ्श्नव्याप- 
कताकमुतेनिष्ठाधिकरणत्वव्यापकसंयोगप्रतियोगित्वमाचायेतात्पयै- 
विषयः । पृवेन्तु मूतेत्वव्यापकता विवक्षितति मेदः ॥ 

( व्यो ) पवमाकादाक।लदि गात्मनां सवगतत्व[दिसाघम्थं स. 
वैशब्दश्चानन्तराक्ता मूर्तेष्वेव वतेते। सर्वेषु गताः सर्वगताः सवे- 
प्राप्ताः तेषां भावः सर्वगतत्वं सर्वैमूर्तः सयोगः। स चान्यतरकर्मजः 
सयोगजो वा । सल तूभयनिष्ठत्वाविशेषप्याकाश्यादेरेव साधम्यम्। 
तस्यहि स्वेमूतैः सह सयोगो न मुतोनामन्यतमस्येति। तथा 
परममहतां भावः पर्ममदहस्व-निरतिह्यपरिमाणम्-तत्समव्रायों 
घा । तथा सवेसयोगिसमानदरात्वं सवाणि चं तानि सयोगीनि च 
मूतैद्रव्याणि तैः सम्रानाः सयोगाः तेषामकार्ाद्यो देशा साधारा 
स्तेषां मावः सबसयोगिसखमानद् शत्वम् सवेसयेगिसयोगाधारत्वम् । 
नः च. सयोगस्यामयनिष्ठत्वान्पू नो नामप्येष धमे इति वाच्यम् । यथा 
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(गयो ग)द्यकमाक्रारां सर्वैमूतंसयोगाधारो नेवमेकं मुतेमिलयथौद्ठिकेषमे 
लभ्यत ।न च सर्वगतत्वनाविहाषः। सर्वगतत्वं हि सवेसंयोगः तवु- 

 परश्चितश्च समवायः सवसयोभिसंयोगाधारत्वमिति । यदि वा 
सवं चते संयोगो विद्यते येषां ते स्वसंयोगिनः ते सवेसंयोगिनो 
घटादयः सरावादयश्च तेषां समानाः सयागा इति । शेषं पुंवत् । 
अन्ये तु-उपचारेणेव व्युत्पत्या वा संयागि्चब्देन संयोग पवोच्यत 
इति मन्यन्ते । संयुज्यन्त शति संयोगास्त विद्यन्ते येषां ते संयागिनः 
संयाग। पव स्थानादुपचारा वति सवेसंयागिनां तु समानश्चते 
देश्चाश्चत्येकत्वे सत्याधार इति । अचर चेकत्व सतीति विशोषणं 
शाब्दृवुस्या खुभ्यते हति साप्रथ्योधरवणमपास्तं मगति । तच्चासत्. 
दन्द्रियसामान्यलक्षणे विश्चेषगुणलक्चषणादो च तस्यैव समाध्रयणा- 
दिह प्रयासमात्रमेवति ॥ 

प्रथित्यादीनां पञ्चानामपि मूतत्वन्द्रियप्रकरुतित्व- 
याहोकेकन्द्रियग्राद्यविदोषगुणवत्वानि ॥ 

( सू० ) प्रथिव्यादीनापिति। भुतस्वं-आसेतरदत्तिवि शैष- 
गुणवत्वम् | इन्द्रियपरकृतित्व-साक्षात्कारकरणग्रात्तद्र््थावमाज- 

कवच्चम् , न॒ सविद्धियसमवायिकारणदत्तिद्रव्यविमाजकवत्वं 
गगनाव्यात्रिमसङ्गात् । बाह्वति । बहिरिन्दियद्रयाग्राह्यषदिरिन्ि- 
यग्राह्जातिपरद्रेषगुणवन्म् , नाता घराद्यव्याद्निः ॥ 

( से ) पृथिव्यादीनापरेति । ननु भूतत्व जातिरेवास्तु, नच 
मूतैत्वन सकरम, सांकयं युभय जातित्वं न भवति न त्वकस्यापि, 
अन्यथा पुथिवीत्वेन्द्रियत्वयोजंतिसांकयं पुथिवीत्वमपि जातिर्न 
स्यात्, तथाच मूतेत्व मास्तु जातिः भूतत्व तु भविष्यतीति देक) 
विनिगमनाविरहस्थले न स्यात् , तथाच मुतेत्वस्य जातिसखराङ्कयेण 
छयाररपि जातित्वनिवारणात्, पृथिदीत्वेन्द्रयत्वयोः सकर् तु गन्ध. 
समवायिकरणतावच्छेद्कत्वाद पृथिवीत्वादिज्ातिविनिगमकम् । 
तस्पात्संस्कारत्वान्यर्वाहाररन्दरियम्रा्यगुणत्वन्युनन्रत्िज्ञातिमदिशेष- 
शुणकत्वम् । वधिशेषपदानुपादान संख्यामादाय कालादावतिष्या्िः । 
भाषनास्थससक्रारमादावात्मन्यतिष्यािव्रारणाग्र सश्कारत्वश्येति। 



द्रव्यग्रन्धे नवद्रव्थसाधम्यम् | १५७ 

(से०)सुखादिमच्वेन तद्वारणाय बहिरिन्द्रियग्राह्यगुणत्वस्य खादा- 
वपि स्वन गुणत्वन्युनद्त्तीति । इन्द्रियप्ररृतित्वं यदीन्द्रिय स्वरूपत्वं 
तदा मनस्यतिष्यापिः। यदि चन्द्रियसमवायिकारणत्व तद्ाऽऽकाश्ा. 
द।वव्यास्िः । तथाच बवाद्यन्द्रियवृत्तिद्रव्यविभाज्ञकोपाधिमक्वे तात्प 
यम् । बाद्यति । नन्वककपद्ं {वरोप्रपद् च। व्यथोमति चन्न । ठश्चणद्धये 
सात्पय॑त् । बद्येकेकन्द्रिय (शाय) ग्राह्य ् रुणवत्वं च न लक्षणम् , पर- 
माण्वादावन्वापेः, किन्तु गुणत्वव्प्राप्यजात्या ! वाद्यकेकेन्दियन्राह्यर 
सजातीयगुणवच्वमाच्रम् पकेकपदानुपादाने बाद्येन्द्रियग्राह्यसजाती- 
यमद्णादिमच्वनात्माद्ावतिव्याप्तिरतो पएकैकेन्द्रियग्राद्यत्वम् । प्वं 
विक्षपदगर्भैपि क्षण पदकृत्यं बोध्यम् । विवक्षा च पृर्चदव ॥ 

( व्यो) तथा परथिव्यादौीनां साधम्यमाह-- प्रथिवी आ 
दिर्यषां तानि प्राथेव्यादौनि तषाम् । न ज्ञायते कियतामतः 
पञ्चानामपि साघम्धम् । भूतत्व चन्द्रियपरृतित्वं च वाद्येकेके- 
न्द्रियग्राह्यविदाषगुणवयं चति तथोक्तानि । भूतानां भावों 
भरतत्वं तच्च सामान्यत्रव । तथाहि -द्रव्यगुणक्रमाणि निमित्ते चा- 
बाध्यमानमयुगतज्ञानं सामान्यात् मवद्दृष्टम, यथा नैरित्यादिक्ञा- 
नमास्ति च भुन भूतमित्यादि क्षित्यादिषु क्ञानमरतः सामान्यात् भव- 
तीति । न चास्य सामान्यादावनुगतज्ञानस्यव किञ्चित् बाघकमसिति 
तथाच सामान्ये सामान्यकट्पनायामनचस्था स्यादिति सामान्वंद्र- 
व्यत्वं सामान्यं गुणवस्व मिति क्ञानं विना सामान्यं भवतीव्युक्तम्। न 
च भूतं भूतमिति ज्ञान बाधकमास्त । अथ नारकलद्धौ पवाकिनः क- 
स्मादकाकारता प्रतिभासो न भवतीति । व्यज्जकानुपटन्धे; यथादि-गु. 
त्वादि सामान्यं नारिकेलद्वीपचासिनां व्यञ्जकानुपटम्माद्धि्मा- ` 
नमपि नोपरभ्यत तथा भूतत्वमपीति । किमस्य तर्हि व्यञ्जकमिति? 
आक्यमणत्वस्यवापदेश्चः यथाहि ब्राह्मणत्वमुपदेश्ाद्दिश्ायत तदद् भूत- 
स्वममति । अथोपदश्च पवास्त्वल स।मान्यकल्पनया । यथान्येरुक- 
"भूतत्व भूतकाद्वस्य बाच्यत्मित्यमिघानाभिधयनियमनियोगप्रति पाक्त 
सा च दाब्द्ाहृद्धव्यवहारात् वा ऽन्वयव्योतेरकाभ्यां भवतीति" एतशा 
सत्-गवाभ्यमानानुगतक्षानस्य दुनिमित्तान्तरकद्पनायां दव्यत्वादेर- 
रप्थखरव स्यात् । भर्ति च कृतस्तमयस्य भूत भूतमिति कान ब्राह्मणो 
ब्राह्मण इतिषष्र्यं द्रव्यमिति च हछानव्रत्, ततोऽस्ति भूतत्व स्ममान्यभनि. 



१९५८  सर्दाक्रप्रहास्तपादमाष्ये 

(व्यो०ेत्ि। मथ यथा द्रध्येष्वसाधारणः समघाधेकारणत्वादि्व्याप- 
को धर्मः ऊतसमयस्य द्रव्यत्वाभिब्यञ्जकोऽस्ति नेवं भृतेाश्वति चत्! 
नेन्द्रियप्ररूतित्वादरसाधारणत्वात् । अथ तदुपलम्भेप्यङ्तसमयस्य 
नागतं क्ञानमिति चत् । दव्यत्वादिष्वपि समानं-- तत्रापि समवायि. 
कारणत्वादरुपखम्भेप्यङतसमयस्य दत्य द्रव्यमिति ज्ञान दश्रमति। 
अथ कतसमयस्यात्पत्तरस्त द्रव्यत्वादिसामान्यम् , तस्च भूतत्वेऽ्पि 
समानमिन्यलम । 

तथेन्द्रियप्ररतीनां भाव इन्द्रियप्रछ्ततित्वम्-घ्राणरसनचश्ुस्त्वक्षट्रा 
त्कारणत्वं यथासंख्यम्| तश्च वक्ष्यामः पृथिव्याद्यधिकारे-भूयस्त्वात् 
गन्धवच्वादित्यादि(अ०८ आ०२ ० ५)सू्रोरिति। श्रोत्र तु कणेशष्कु- 
स्याकाशसयोगपरटक्षितस्याकाशस्य कायत्वात्तदपेक्षयाऽऽकारास्य 
कारणत्वात् । स्वभावाथा चा प्रकृतिशब्द शत । नन्वा 
कारितत्वादन्द्रियाणापयुक्तमेतत तथाच प्रकाशकत्वं सत्वधमे 
षति सा्विकादहकारादिन्द्रियाणामुदयः । किमत्र प्रमाणमिति 
चत् । अप्राप्यकारत्व तच्च हाखाचन्द्रमसायुगपत् ग्रदणाद्ध- 
ज्ञातम् । अन्यथा हि श्ाखासम्बन्धात्तरकारे चिरण चन्द्रमसा 
च सम्बन्धाद्यगपत् ग्रहण नस्यात् । अस्ति चातोप्राप्यकारि 
त्वम् । तच्च भोतिकषु न सम्भवति प्रदीपादिष्वदरानात् 
इत्यभोतिकरस्वमन्यषामपि प्रतिपत्तव्यं चश्चुरषएटान्तवखादव। तथा 
महदणुपकाहाकत्वाच्च यद्धि यावत्परिमाणे तावदेव क्रियां कुवद्- 
छ्मिति । तथाह अल्पपरिमाणं वास्यादि महान्तं वर्क्षं व्याप्य 
च्छदा न करोतीति दृष्टम । किन्ति स्वथ्याप्तपरदेश पवति चक्षुर 
प्यर्पपरिमाणत्वान्न पचंतादिपारच्छदक् स्यात्| तत्त रषठमतो नं 
भोतिकमिति ॥ तथा नियततविषयस्वाच्च । यदि हि चश्चुस्तेजस स्या. 

दूपस्येव तदगुणत्वाद्भाहकं तद्रज्यसामान्यादेरिति । पव शेषेष्वपि 
नियमन स्वगुणग्राहुकत्वपरसङ्गः। न चतददष्टमता न भातिकत्वामात॥ 

इतथ न मातकानीन्द्रियार्णान्द्रयत्वात्। यद्यदिन्द्रियं तत्तदभोति- 

कं ष्ठं यथा मनः । तथाचेन्द्रियाणि तस्मान्न मोतिकानीति । यन्ता. 
वदुप्राप्यकारित्वादिति साधन तद्तिद्धम्। व्यवदहित्ताथायुपटन्ध्याः 
प्राप्तेखपल भात् । अन्यथा हि व्यवदितस्याश्रहणमन्तिके च प्रहणंनं 

~ स्यात्-भप्रात्तेरुमयनत्राविशचेषात् ।. आवरणायुपपात्तिश्च प्रात्िप्रतिषरध- 



दरव्यग्रन्ये नवद्रव्यसाधम्पंम् । १५९ 
(व्यो ०)कस्वात्तथाच प्रा्निप्रतिषेधं कुर्वदावरणमग्रहणाय करप्यते । 
ट्ठ चावरणसामथ्यं दूरे वा धकादाकत्वमतः प्रदीपस्येव प्राथ 
परच्छदकत्वप्र । तथाच चक्षुः प्राप्ताथपरिच्छेदकं व्यवहिता. 
पकाशाकत्वात् । यथ्द्यवाहिताप्रका रक त्तत्तत्पाप्ताव्थपारिव्कछेदकम् 
यथा प्रद्।पर्तथा व्यवहिताप्रकाराकं चश्चुस्तस्मान्पराप्ताथपरिच्छेदक. 
मेति भरात्ति्तद्धवे प्रमाणापपत्तेः। शाखाचन्द्रमसोः कालमेद्रन ग्र 
दणसद्भावप्याश्चुभावादुत्पल पजररातभ्यतिमेदासिमानवद्युगपत््रहणा- 
समानः । यच्च महदनुप्रकाराक्रत्व तदप्यन्यथासिद्धत्वादसाध- 
नम् । तथाह चष्षुबाहगत बाद्यारखाक्रसम्बन्धाद्धिषयपरिमाण उत्प- 
दयत इति महदायथप्रकाराकं नाभोतिकलत्वादिति। यच्चोक्तम्-तेज्- 
सत्वादद्रपस्यव प्रकाराकं स्यात्-दइत्यतदसत्--प्रदीपे दशनात् 
न हदि प्रद् पस्तजसत्वाद्द्रुपस्यव प्रकाशक ट्टः । कि तहिं ? 
रूपद्रम्यसामान्यादेरिति । पलावानव विशेषः यश्चक्पुषः, अतस्तैः 
जसत्वम् न विसुद्यत इति । रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्यैव 
प्रकाशकत्वम् तेजसत्वऽनुमानामति वक्ष्यामः । नियमन गन्धा- 
दिप्रकाराकत्वं च पार्थिवत्वादिषु घ्राणादरिति । न चकर 
तिकत्वे विषयव्यवस्थोपव्धराति नानाप्रक्ातत्वम । तथाहि- 
पकस्मात्कारणादुपजाताः प्रदीपभेदाः समानविषयाः हइत्यु 
पलच्धम तद्दिन्द्रयेष्वपि समानविषयत्वं स्यात् । दण तु घ्राण. 
देगन्धादिषु व्यवस्थति ननाप्रकृतिकत्वम् । तथा नानाजञास्युपादा- 
नानी न्द्रियाण द्रव्यत्वे सनि प्रतिनियतविषयत्वा्ययद्रउयव्वे सति 
प्रतिनियत्तविषयं तत्तन्नानाजात्युपादानं दण्टम् । यथा व्यंजनानिटप्र- 
दीपकस्तूरकादानीति । तथचैतानि द्रव्यत्वे सति प्रतिनियतविपया- 
णि तस्मा न्नानाजास्युपादानानीति । तथाहि । ज्ञानराभ्दप्वकजाव्युषाद्ा- 
नत्वं प्रतिनियतेषयत्वं चोति व्याभिचारः। तदर्थ द्रभ्यत्व सतीति वि. 
शषणम्। न चास्य पक्षधमंत्वादिमतो प्रामाण्यमतिव्रसंगात्। यश्चाभौ- 
तिकत्वेऽनुमानभिग्द्रियत्वादिति | तत भूतादानिवृत्तं भौतिकं तत्प्रति. 
षधे च कारणान्तरभरभवसत्वं विरेषप्रतिषेधस्य शोषाभ्यनुक्ञानविषय- 
त्वादिति साध्य्िकलो रष्टान्तः। तथा च मनाक्षि न भोतिकत्वं नाप्यभौ 
तिकत्वामिति । अथ भूता दुत्पत्तप्रतिषधेन नित्यत्वम् › मन्नाप्यभ्युपग- 
मन्याघतः मनस्याप नत्यत्वाभ्युपगमात् इन्दधयत्ध च{कवश्षणस्धाः 



१६० सरीक्रप्रहास्तषादमाष्ये 

(उ्यो०)पररोश्चज्ञान जनकत्वेन भूता दुत्पत्तिप्रातिषेधेनेव्यन्यथाक्िखम्) 
निभूरं चन्दियाणामहंकारप्रभवत्वम् । तत्सद्भावे प्रमाणाखम्भवाघ् | 

 तथाहि-प्रधानसद्धावे सत्येषा प्रतिक्रिया । तस्य चासस्वं वक्ष्यमाणं 
मिति । येषां चासेसारपमंडलव्यार्पानीन्द्रयाणि तेषामन्ञेषविषयच्रह ण. 
प्रसङ्कः । अथारष्टवदान्नियतदेशे चुत्तिव्येज्यते हति । अश्र प्रचत्तीनां 
तादाल्म्ये न किञ्चिदुक्तं स्यात् । व्यतिरेके तु तदेवेन्द्रियमिति सक्षाभे- 
दमात्रमव। अथ नियतविषयावबोधान्यथानुपपस्या तदाकारत. 
येवेन्द्रियस्य परिणामो निश्चीयते। तन्न । अन्यथाप्युपलम्मात् । तथा. 
हि-नियताथेसन्निकषप्युप्रखंमो धरत प्व । नच व्यापित्वं पर 
स्याभष्सितत्तरमिति नेह प्रतन्यते । परिणामपक्षश्च न संभवतीति 
वक्ष्याम इत्यलम् । 

तथा बाह्यनकेकरेनेाद्धेयेण गृह्यन्त इति वाद्यकेकेन्द्रियन्राह्यास्ते 
चते चिरेषगुणश्चति त विद्यन्त येषां तानि तद्वन्ति तेषां भावो बा- 
हेकेकेन्द्रियग्राह्यविश्ेषगुणवस्वम् समवेता हि यथोक्ताः गुणा- 
स्तवुपरक्षितोवा सम्रवायः। गुणवच्वं सर्वंष्वस्तीति विशेषत्रह- 
णम्। चिहहष्रगुणवच्व स्वात्मन्यस्तीति ब्योन्द्रयग्राह्यय्रहणम । इन्द्रि 
्राह्याश्च सख्यादयोपि भवन्ति। न च विदोषगुणाः। तथापि 
पकेकग्रहणमनर्थक बाहयेन्द्रियग्राह्यषेशेषगुणवस्वस्यान्यत्राभावात् । 
सत्यम् तथापिं द्वितीयं साधम्येमित्यदोषः। तथाहि--संस्यादद्र. 
न्द्रियश्राह्यत्वादेकेन्द्रियग्रहणम्। पकंन्द्ियग्राह्यत्वं च रुपादिष्वलभ. 
वि स्यात्, न ह्येकमिन्द्रियं सवषां प्रकालकमित्येकेकश्रहणम् । 
तथाण्यन्तःकरणस्य वाष्टीन्द्रियाद्यधिषएठानद्वारेण व्यापारासभवित्वमे- 
वेति बाह्यग्रहणम् । एवं च बाद्येकेकेन्द्रियत्राद्यगुणवस्वम् विरोषप- 
त्यागेन द्वितीयं साघम्यमिति ॥ | 

( जा० ) चतुणा द्रव्यारम्मकत्वस्परीवत्ते॥ 
(ख? ) स्पशेवखं-स्पशेप्तमवायतम् । पूपपिशचादरप्य- 

तुद् मुस्पशषवर्वान्न तत्राग्यातनिः। स्पशवदरुततिद्रव्यत्वान्यापक- 
जातिमस्वे वा तात्पयेम् ॥ ॥ 

(से०) चतुणामिति । द्रव्यज्ञनकत्वमाकाशादावपीति देग्यसमवा- 
चिकारणकध्वं तद्थेः। तदाप्य यिन्यतिन्यािचारणाय तदु त्तिदधेष्य- 
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(से°) विभाजकोपाधिमसपरम् । स्पदौवस्वं समवायेन "मनसि 
परमाणुत्वं नभःप्रभ्ूतो परममहत्ं पृथिष्थादो तु तद्यापक्राणुत्वाव- 
धिकापकपाश्रयाणुत्वम् उ्यणुकादौो महत््रावधिक्रापकषोश्रयपहत्वम्। 
तथा चावान्तराणुत्ववदहरूत्तिद्रञ्यविमाजकोपाधिमक्वम्-अवान्तरम- 

हच्ववदह त्तिद्रव्यावभाजक्रोपाधिमच्वं च चतुणा रक्षणे बोध्यम् ॥ 
(व्या०) तथा चतुणा द्वव्यारम्भकलत्वं स्पशवच्वं चति द्रव्यारम्भ.- 

कत्वस्पशवस्वे । तन्न ज्ञायते केषामित्ति, विक्षानभिधानात् पथि- 
उ्यादीनामित्यनुततनीयम् , अनन्तरत्वादिति । करि पुनद्वेव्यारम्भः 
काणां मावा द्रव्यारंभकत्वम्। द्रव्योत्पत्तौ समवायिकारणत्वम्-क।य- 
द्रव्यस्यसमवायः। तनदहिसना द्रव्यं द्रव्यात्पन्तो समवायकारणमि- 
ति व्यवहारात् । तथाहि-द्रव्यारभकाणां भावो दरव्यारभकत्वम् , येन 

सता द्र्यम्रुत्पाद यन्तीति न ववाक्षतम् । कि तर्हि? येन सता द्रव्य. 
मारभन्त इति द्वव्योत्पत्तो समवायिकारणानीति व्यवहारः। सच 
द्रव्यसप्रवयन सता भवतीति द्वव्यारभक्त्वम् दभ्यसमवाये एव । 
अथ येन सता स्वसमवेतद्रुव्यमारमन्त इति विवक्षा, तत्रयदि 
स्परोवतामव द्ब्यारभकत्वदशेनात्स्पद्च पव । तथापि स्पदवरवेन 
गताथत्वादया्ं स्यात् द्रव्यारमकत्वम् ॥ अन्रेक-सहकारिविशेषोप- 
चितस्पशं दव्यारभकत्वम् । स्परदीवतां भावः स्पश्चवच्व स्पशापराक्षे- 
तः समवाय-इति परिहार चुवते ॥ 

(भा०) च्रयाणां प्रत्यक्चत्वरूपवत्वद्रवत्वष- 

नवानि ॥ 
4 (क ९९ (क्वा थै 9 ध $ ध 

( प्रू°) त्रयाणां पृथन्यादानामिति पृव्रणान्रयः। परत्य 

पतत्र बहिरि न्द्रियग्राह्यहत्िद्रव्यतन्युनहटत्तिजातिपचम् । नातः पर 
क, क क ओ य क 2 

पाण्वाद्यन्याप्ररात्पन्यातन्पाप्रबा । स्पकवरवापाव । स्पस्मतः 
क [` क, [ ति दः न + र कषे, 

1यल र्पस्तप्रवायहात्द्रव्यत्वाव्यापकजातिमच वान्यः, तना 
भ, क (क * पु 

युट् भूतरूपाप्तच जप न क्षतः । द्रवत्वं दवरात्तद्रगयत्वान्पापक्- 
6 = व + 

जातिप्लम् , नातो घटकरकावदहयाचन्याप्षिः ॥ 
( से° ) चयाणामेति । प्रत्यक्षत्व रूपादावधीति बाह्यप्रत्यक्षद्रव्य- 

त्वम् । आत्मन्यनतिप्रसक्तये वादयति । बाष्येन्द्रियप्रत्यक्षवृ्तिदभ्य- 

२२९ 
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विभाज्कोापाधिमच्वन्तु तदर्थो नातः पृथिद्षापरमाण्वादावत्यािः। 
रूपवत्व-रूपसमवायः । द्रवन्वं -द्र वत्व वद्र त्िद्रव्याविभाजकोपाधिम- 

स्वम्, नातः पाषाणादाचव्याप्तिः॥ 
(व्यो °) तथा पृयिव्यादीनां जयाणां साधम्यमाह प्रत्यक्चषवरवं च रू- 

पवस च द्रवत्ववत्वं चति। तथोक्तानां प्रत्यक्लाणां भावः प्रत्यक्षत्वम्। अ- 
परोक्चज्ञान विषयत्वं तेन सता प्रत्यक्लाणीति स्प्वहारात्। महत्वादिका- 
रणयोगोा वा । आत्मादस्तु प्रत्यक्षताया साध्रम्यमा्म् । अप्रत्यक्षत्वे 
च व्याचत्तमित्ति। अन्ये त्वथतया भावाहुनन्द्रयविवक्षया प्रत्यक्षत्वमनत्र 
विवक्षितम् । तच्चात्मादिषु नास्तीति व्याच्त्त साधम्येमिति मन्यन्त॥ 
निर्चिकद्पकसविकटपकन्ञन विषयत्व च न व्याब्रत्तमात्मन्यपि भा 
वात् । तथा चारा्मात शाब्दः पृथिव्यादेशब्दव्यतिरकःदात्मनि व. 
तेत दव्युषख्व्धसमयस्य तत्स्मरणात् भवत्येव सविकल्पकज्ञान- 
मिति। तथासरूप विद्यते येषां तानि रूपवन्ति तषां भावो रूपव 
रूपल्तमवायः समवेतं चवा रूवन्रिति । तच्चाविवक्षिताव्रश्षम् । 
अन्यथा हि क्िव्यादिष्यत्रतङूपाधिकरणमवति । तथा दरवा- 
णां भावो द्रवत्वं समवता द्रवत्वगुणस्ततूसमवायावा। अत्रापिन 

चिदाषविवक्ठा, अन्यथा क्िततजसार्नमि्तिकमपां च सांसिद्धि- 
कमिति चिद्प पव स्यात् ॥ 

= © $ + * ~~ 

( भा०) दमागुरत्व रसवत्व चति ॥ 

( मू० ) द्रयोः-क्षितिजच्याः । रसवत्वं -रसप्तपवायिल- 
म्र, रसवद्रुततिद्रव्यत्वास्यापक्रजातिमचच वा। चक्राराद्धाल- 
रान्यरुूपवन्त्रायुपग्महः ॥ 

( से० ) गुरुत्वररसवत्वे समवायेन । यद्यप्यधःसयोगफलिका 
क्रिया पतन तेजःप्र्तिष्वपि तथापि गुरुत्वभ्रयाजकजातिवनेष- 
चत्पतन द्रव्यम् । अलाकप्रक।दावरत्तिद्रञ्यावमाजकापाधिमस्ं 

चाधः । नन्वालाकप्रकारात्वमाखोकजन्यज्ञानाविषयत्वम् अरोकपि- 
विषयरूपालोक्रस्य तत्रापि जनकत्वादिति चन्न) स्वसत्ताकारानालो- 
कविरम्बप्रयुक्तवचिरम्बप्रतिश्रीोग तज्ञाकाराषेषयत्वस्य विवस्षितस्वा- 
त्। न चालोाकसाक्षात्कार आखककाट आलोकविटेबेन विरम्बते 
घटादिसाक्चात्कारस्तु तथत्ति भावः॥ 
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( व्या° ) तथाहि गुरोभावो गुरत्वं समवेता गुरुत्वगुणस्तस्सम- 
वायो वा। तथा रसो विद्यते ययेस्ते रसवती तयाभावो रसवच्चं 
रसापटक्षितस्सप्रवायः समेतो रसः ॥ 

1 च, [ (पे 

( भा०) भरूनात्मनां चेाषेकगुणवत्वम् ॥ 
= ८ न, ० क ० (५ ० 

( मू० ) भूतेति । भूतानापात्पनश्च बेशेपिकगुणवक्त्र पिशेष- 
गुणतया प्ररिभापितगुणवसम्-- 

षे <, ध न ( @ ®, (क 

र्ूपस्परगन्परसशन्दाः सातद्क्र द्रवः । 

बुद्ध्यादि नव शब्दश्च वेपिकगुणाः स्मृताः ॥ 
२ [8 [अ भ) * (> 

हति प्राच्यः परिभापितत्वात् । यद्रा वेश्पिकः प्रयक्षषि- 
ऋ, के, (न ५ @ [ ध क ¢ क 

रापायावचतः प्रत्यन्त प्रात ववयातरधत्रा दतुरति यावत्, ता 
ज ~ 1 

र्शगुणवच्छपथः । तत्रे प्रत्यक्षजातपाद्य गुणदद्मतव्प्राप्र्रार- 
५ (~ 

णाय गुणत ॥ 

( से० ) भूतति । नु वे शोषकशुणवच्व विशपगुणत्व तच्च न 
जातिः द्रवत्वसस्कारत्वपाद्ाय जा{तिखद्ुरप्रसरगात्-द्रवत्वस्य सस्का- 
रत्वस्य च नमित्तिकद्र वत्व वगादौ च लषन विद्ेपगुणत्वस्य चास 
स्वेन सुखादौ चिरापगुणत्वस्य स्वन तयोारसत्वेन सांसिद्धिक- 
द्रवत्वभावनयोरुभव्रसच्न परस्पररात्यन्ताभावस्ामानाधिकरण्य सतति 

परस्परसामानाधिकरण्यस्य स्फुरत्वात् । नापि द्रव्पविभाजकोपा- 
यिर्व्याप्तत्वम् यन्न सत्ता तत्र द्रव्यविभाजकोपाधरिति व्याप्तस्स- 
स्वात् । ननु येन रूपेण द्रव्यविभाजकोपाधेता तेन रूपण व्यापकता 
विवष्चितासा च गन्धादादस्ति यत्न गन्धस्तन्न पृथिवीोत्वमित्यादि- 
व्याप्तः स्वादिति चेन्न ¦ यत्र रूप तत्र पथवी्दामत्यादिव्याप्रभा- 
चात्तत्राव्यापेः । नापि गुणत्वन्यूनद्च्यनेकच्चातेद्त्तिजातिद्युन्यगुणः 
त्वं विद्घाषगुणत्वम् , सख्यादिष्वगमन।प परिमाणादेषु गतरतिष्या- 
पैः द्विल्वद्धिप्रथकत्वादौो सयागे विभागे चनक्षुत्िवृत्तावप 
परिमाणत्वार्दौनामतथात्वाच् । नापि मनोवृत्तिगुणत्यन्युनदत्तिजा- 
तिदुन्यत्वम्, भावनायापरव्धाक्षः तत्र वगन्रतिसस्कारत्वसस्वात् गुरु. 

ष, ¢ नि = स (~ (~ [क ॥ ए 

स्वन्मित्तिक्रद्रवत्वयारव्याप्तश्च । नापि नमित्तिकरद्रवत्वगुरुसवभिन्नत्व 

सति मनो वत्तिगुणत्वन्युनद्रत्तिजाति शन्यगुणत्वं मावनायामव्वात्तः 
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रितिचेत्। 

अत्राच्यते-द्रउ्यविभाजकोपाधितावच्छेदकावचिदछन्नःयापकता- 
कट्र्यविभाजकोपाधिनिरूपितव्य्राप्यतावच्छेदकजातिमहणत्वं वि. 
हाषरगुणत्वम् । यद्यपि रूपादौ रूपत्वादिजातिन तारशी तथापि रूप 
त्वाद्यवान्तरजातयस्ताददहयः सन्त्यव पृथित्यादिरूपरसस्पर्यषु परस्प- 
रवेलक्षप्यसस्वाद्वन्धवत् सुखादिसांसिद्धकद्ववत्वस्नेहरा्दरेषु ता 
श्शाजातिमरव स्फुरमव यत्र सांसाद्धकद्रयत्य तत्र जखत्वमित्यादि 
व्यातेः सस्वात् । यज नेगित्तिकद्रवत्वं तत्र पथिवात्वमित्यादिःत्यापे- 
रसस्वात्, परृथिवीतेजोनेमित्तिकद्रवत्वयोः परस्परव्याचृत्तजातिरभा- 
वास्च । पव गुरत्वादार्वापि बाध्यम् । यत्र घटस्तत्र परथिवीात्वामि- 
त्यादिव्याप्तस्सस्वन घटरादावनातप्रसक्तये गुणामति । नहि समवा- 
यसम्वन्धन घर ¶कृाथवीत्व व्यभिचरति तस्माश्नरुक्तलक्षण नका 
पिदोष शतत । यद्रा गुख्त्वनेमित्तिकद्रवत्वान्यत्वे समि भावन।न्य- 
मनोब्रत्तिगुणत्वन्यूनच्ुत्तजातिमाद्धन्नगुणस्वम्। इदानी भावनापि स 
गृहीता भवाति विशेषणामाबाहूनस्य विशिषएभावस्य तत्र निरातक- 

त्वात् 

व धमानोपाध्यायास्तु-स्वाश्रयसमानाधिकरणद्रञयाकेभाजकापा- 
ध्यत्यन्ताभावसमानाधकरणगुणावर ्तिगुणच्रत्तिगुणत्वव्यप्यज्ञाति- 
महुणवरस्य वदाष्रगुणस्वम् । स्व-गन्धत्व, तस्पाश्रया गन्धः तत्रसमाना 
धिकरणो द्रउ्यविभाजकोपाधेः परथिधित्वं तदत्यन्ताभावसमाना- 
विकर्णो द्रव्यगुणजलादौ स्नहादिस्तदन्र्तिगन्धलक्षणवृत्तिगुः 
णन्वदयाप्यजातिगेन्धःवं तद्रदुगुणत्व गन्धस्य । पवं रुपन्वादिजाती- 
रुपादाय रूप्रादौ वणय । स्नहसुखादो लक्षणां स्फुटमवत्यक्षरता- 
स्पयंमित्याहुः । सत्र समानाघक्ररणगुणावृत्तीत्यत्नर गुणपदमखण्डा- 
भावशारणप्रवशाद्धवतु निरस्नाराकम्, गुण्रत्तिगुणत्वव्याप्यपदयोः 

स्तु न फिमप्यवलम्वितं पदयामः। प्रव्यक्षगुणवहुत्तिद्रव्यावेभाजका- 

पा†धमतवमप्येवमेव ॥ 
( उया० ) एवं भुतानि चखाट्मानश्चेति तथोक्तास्तेषां वेशेषि- 

कशुणवर्ं साघम्यैम् । विरषगुणा पव वेरोषिकास्ते विद्यन्त येषां 
तेषां भावस्तरषं तदुपलाक्षितः समवायः तेच समबताः॥ 
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( भा०) चवित्युद्क्रात्मनां चतुद्शेगुणवत््वम् ॥ 
( मू ) चतुदेशगुणव्छमिति। गन्धरमरूपस्पशंद्रवस्वगुरु- 

स्वपरस्वापरत्रसख्यापरिपाणपृथक्त्वसयोगमिभागसंस्कारेपु स- 
स्नेहनिरुक्तसंख्यादि बुद्धि सुखदुःखच्छप्रेषपरयत्नपमाधर्ेषु च या 
नि चतुदशषत्वानि तपाएन्यतमपयोप्त्याधिकरणगुणवद्रुतिद्रञप- 
त्वाग्यापकजातिम्म्थः, तेन प्रथिव्यां यारशाश्चतुदश्रगुणा- 
स्तादृशानां जलादावरप्खेऽपि न क्षतिः। न चक्वराप्पनि धमध- 
मेसस्कारविरहात्तव्राव्याप्निः आत्मपदेन सुखसपव्राभिकारणता- 
वच्छद्कजातिमत एव लक्ष्यस््रात् । पाच्येरपि-'नलकतितिपरःण- 
भृतां चतुदेश' इत्युक्त्या प्राणिनामेत्र लक्ष्यत्वमूरीडृतम् । 

अन्ये तु चतुदेशगुणवच्वपित्यस्य तेजोन्यतवे साति प्रत्य- 
प्टतिद्रव्पस्वावान्तरजातिपसे तात्पयम् । स्वरस्तु नातमदत्ति- 
जातिमान् अतो न तत्र प्रसङ्ग इत्याहुः ॥ 

( से०) चतुदेहाति । नन्वीश्वरेऽउ्या्तिरिति चेन्न, चतदंशगुण- 
घदुन्तद्रव्यविभाजकापाधिमच्व पयव सानात् ॥ 

व्यो०) पव क्षितश्चोदकश्चात्मानश्चति तथोक्तास्तेयां साघ- 
म्यं चतुदश्गुणवच्वम् । तथाहि--चतुरदरगुणा विद्यन्ते येषां त तद्ध- 
न्तः तेषां भावस्तत्व समवेत्तास्त तत्समवायो वा । अचर चान्यगुणा- 
नामन्यत्राबुत्तः सख्यामाच्न साधम्भ विदक्षितामति ज्ञेयम् ॥ 

( भः० ) आक्राङ्रात्भनां प्षणिकेकदेशाव्रत्तिवेरा- 
षगुणवत्वम् ॥ 

( प° ) क्षणिकेति । क्षणिकः-प्षणत्रयाष्टत्तियः ध्वसेन 
सरैकदेश्चदतिविंशेषगुणस्तद्रसमित्यथः । भरागनारयरूपाद्रेमत्त- 
या परमाणाप्तिन्पाप्रिवारणायथमहस्यन्तप् । क्षणत्रयाटत्तिरूपा- 
दिमतो दिक्षणस्थायिषटदेवोरणाय इच्यन्तम् । अङ्कटीकमेज- 
नितस्य स्वसमपानकालादनशालाकमजव्रिभागनारहयस्य शा 
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खाङ्ुटसियागस्य क्षमत्रयारतत्तत्वात् स्वध्वरससपानदश्चल्ाच् 

तद्रतः शाखदद्बारणय वद्षात । न चर्रातपन्यात्तव्या्रः, 

तस्य पृववदट््यत्वात् । अचाय्स्तु-क्षाणक्कद्शरत्पातरक- 

रिपक्रोपादानात् क्षणिक्रविशेषगुणवच्ं अन्याप्यदात्तिवि्ञपगुण- 
वस्य चेति लक्षणद्रये तात्पयेमाहुः । तच्चिन्यम् । दरयारपि 
द्रिक्षणस्थायेद्रव्यातिव्याप्त्यापत्तः॥ 

( सऽ ) आकारश्ाव्मनामिति । नन्वन्त्यङाब्दस्था्पत्यद्व्दनाहय- 
तापक्ष क्षणिकविश्षगुणवस्वमाकाल्नि सिद्धव्यात्मनि तु कथम् ? 
क्षणिकत्वस्य यथाश्रुतस्य विवक्षितत्वे सामान्यगुणस्य कम्यनचित्ता- 
हशोऽभावाद्विगेष्पदं व्यथम् पकदेशवरत्तिपदं च व्यशरमिति चन्न। 
क्षणत्वञ्यापकास्थतिद्यन्यविशेषगुणवच्वस्य टक्चषणत्वात् । ॐ- 
त्र दित्वसयागादाचतिव्याद्विवारणायोभयन्र विश्चपपदम् । द्र््याव. 
भाजक्ोपाधिविवक्ला तूभयत्र अन्यथेरवरात्मन्यत्तिव्यास्िः ॥ 

( व्या ) आकाष्रा चात्मानश्चति तथोाक्तास्तपां साधम क्षणि- 
केकदशच्रत्तिविश्ाषगुणवस्वम् । क्षणकाश्च ते पकदेरारत्तयश्चेति ते 
विद्यन्ते यषां ते तद्वन्तः तेषां भावस्तव तत्समवायः ते च समवे. 
ताः! गुणवरव सवंष्वस्ोति वहाषन्रहणम् । तत् शित्यादिष्पि 
समानमित्येक्रदे शवृत्तिपदम्। तथापि क्षणिकग्रहणमनथकमकदेश्च- 
चुत्तिविश्षगुणवस्वस्पान्यत्राभावात् । तन्न । द्धतीयसाधम्यस्य वि 
वक्षितत्वात् । तथादि--विद्टोषगुणच्वमन्यत्राप्यस्तीति क्रणिकत्व- 
ग्रहणम् । क्षाणक्रत्वं चाश्रये विद्यमाने क्षत्याह्युतरविनाशिस्वम् । श्च- 
णिकगणवस् च विभागपेक्चयान्यत्राप्यस्तीति विश्चेषग्रहणम् । क्च 
णङ्विन्लेषगुणवत्व चान्यज्राभाव।द्याचृत्तं साघम्यमिति॥ 

( भा० ) दिक्षाख्याः पश्चगुणवत्वम् ॥ 
( स्° ) पञ्चगुणवच्ापेति । सरप।परिमाणप्रथक्लंयो 

गविभागवस्ामिस्ययः । कचिदरूढ।बपि द्विगुविषये सख्यापूवेकः 
कमधारयः पञ्चगव्यादेपदव्त् । प्रश्चगुणशब्दो बा सख्यादि 
पद्वत् । न च प्रयिव्यादावतिन्याप्निः, सख्यादिपञ्चकान्यगुण- 
गुन्यत्वे सति गुणव्र्वस्य तिवाक्ितत्वात् ॥ 
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( से° ) दिगिति । गुणिभाजक्रोपाधिपुरस्कारग्रतत्तगणनाप्रा- 
घषरष्ठगुणरद¶हत्ये सति गुणचक्वमिव्यथः, तन द्विच्वादमेदेन नास. 
स्भवानवा गुणाद्ावतिप्रसक्तिः॥ 

( व्या० ) तथा दिकाख्योः पञ्चगुणव्च्वं विशेषात्सा धर्म्यम् । 
पञ्च गुणा विद्यन्ते ययोस्तौ पञ्चगुणवन्तौ तया्भावः पञ्चगुणवत्वम । 
पञ्चगुणोपकाक्षतसमवायस्ते वा समवेताः । एतच्च सस्यामाज्रसा- 
म्यन साघम्यम्॥ 

@ र क 

( भा० ) सवा त्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वं च ॥ 
(^ ^~ ४ * ^~ म ^. [९ 

( मू० ) सवाते । कासमातव्र प्राति अधिकरणविधया नि. 
क (को ¢ ष थ प 

मत्तकररणलतरामत्यथः । कायपात्र प्रत्यद्ष्रद्ररा हतुरप्णत्ाना 
^~ => [षे ^ 

पिकरणस्न तथा । वस्तुतः कापाण्यात्मजान तद्दरएजन्यत्वा- 
९ ^ (ष ४१ षे * 

तदीयसुखादिवदिस्यादेरमयाजकलवाददृषट्ररास्मनः कायमत्रं भर 
(^~ म "0 ^~ ^~ = (~ ^~ = 

त हतु मानामत्रः तत्तत्तमाय प्रत वत्तकङदल्ाव्रश्िष्यदह्- 
~ = म १ [१ म 

तुस्वस्यावरहयकत्वात् "यद्विक्षेपयाः कायकारणभावः इति न्यायेन 
[| न (^. ®^ =. ¢ [ष # 

पुनः कायेसामान्यं प्रत्पनुयोगिताप्रिरेपपयेवसिताभ्यां काल- 
[षि [. [करे भ, [भ भ ६४ 

त्वाद् र्स्वाम्या पटाकखिद्श्रिपि हतुम् । अततः कायक्ताभा- 
५ १ €^ ^ * ^~ ०५, अ, ¢ ^~ 

न्पजनकतावच्छद्कभूतधमपवद्रशुलत दकषखवारव् साषम्पमपप् 

ति ध्येयम् । चकाराद्विषपगुण्ून्यविभुल्यादेरुपग्रहः ॥ 
( से° ) खवात्पत्तिप्रतां निमित्तकारणत्वसिति । अत्र निमित्तप- 

दमनादेयम् स्वसमवतद्धत्वादीं समवायप्रसक्तसमवायकार 
णत्वात् । न चादणएद्वरात्मनारतिव्याप्िः, आधारतया सर्वोत्प- 

्तिमत्कारणत्वस्य दिकाटख्योरव सात् तदुपाधावनतिभ्रसक्तये 
द्रव्यत्व विवष्चितसम् ॥ 

( व्यों०) खचते उत्पद्यत यषां ते उत्पात्तमन्तश्चति 
तथोक्तास्तषामरुतत्ां निमत्तकारणत्वामति । निमेत्तपदस्य कारण. 
पयोयस्याप्यभिध्रानं समवःय्यरसमवायित्यवच्छदाथम् । अन्यथाहि 
समवाय्यसमवापिसाधारणत्वात्तदपक्षया ऽ९सम्भवित्वमेव स्यात्। 
तथ।दि-निमित्तकारणस्य भवो निमित्तकारणतम् । येन स्तानि. 
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मित्तकारणमिति व्यवहारः । स च कारणयोः सतोः समवाय्यस्म- 
वायिटश्चणभावस्तन सता तथा उथवहारात्। यद्यपि स्वगतसख्या- 
द्युत्पत्तावास्ति समवायिकारणत्वम् । तथापि सवपामेवेतति विङ्ष- 
णाददाषः॥ 

( भा० ) क्ितिनजसोननित्तकद्रवत्वयोगः ॥ 
( मू० ) नेमित्तिकेति। तेजःसयोगजद्रवत्ववदुग्रततिद्रन्य- 

¢ (१ 0 98 

त्वार्यप्क्रजातिपरवपथः। घतः स्णददश्चररसम्मक्परमाणातवतव् 

ह्यादिसयागेन द्रवस्रोत्पादाद् घटबरन्हादेरपि संग्रहाय निरुक्त 
1 ¢ 

जातिममता ॥ 

( से० ) कितीति । नेमित्तिकत्वं यदि सक्ारणकत्वं तदा जट- 
द्रवत्वमपि तथेत्यतिच्यात्तिः निमित्तक्रारणत्वमपि तयेव्यतिग्यािरे 
व, किन्तु तजः संयोगजन्यत्वं नेमित्तिकत्वम् । तथाच तेजसंयोग- 
जन्यद्रवत्ववदुत्तिद्रव्यावेमाजकोपाधिमस्वे तात्पयेम्, नातः प्रस्त- 

रादावव्यासिः | सूयागस्य ? दिगुपाधितया यद्यपि जलद्रवत्वेपि का 
रणता तथापि नासमवायिकारणता विचक्षितातु सेति भावः॥ 

( व्या० ) क्षितिश्च तजश्चति क्षाततजल्ा तयानामात्तकद्रवत्व- 
योगः साधम्येम्र । निमित्तादुपजात नेमित्तकामिति निपित्तशब्य 
सामान्यदाब्दोप्यथोद्चचिस्तयागे वतत । नेमित्तिकं च तद्रवत्व चत्ये 
केन यागः समवायः साधम्यमिति॥ 

| © [ © श 9९ ॐ १ 

( भ1० ) एव सचे वचेपपवात्साचम्यं वषम्५ च 

चाय्यमिति ॥ 

( सू० ) नन्त्राभश्रततं चान्यत्रे्ादिनाऽरग्रितत्वादेकं नि 
त्यद्रग्यान्यस्य साधम्पमेवामिहितं न तु तैघमस्यं तन्राटत्तघ- 

§ ९ ९ €. 
पस्यैत्र तद्ैधम्येलात् , तत्कुतः साधम्येरेषम्याभ्यां पदाथतच- 
निरूपणप्रत आह एवरपिति । उक्तक्रमेण सत्रत्र क्षयेषु यत् सा- 

9८ ०, [4 मे, न्ट, ट मः ¢ 

धम्य तदेव विपययात् लक्ष्ेतरब्या त्त्वात् वेधम्य वेधम्पेम- 
® ० ¢ ५. ५६१ ¢ 

माप बाध्यम् । न ठ यद्यस्य सवस्यन्त्द्व्र तस्य॒ कधल्यत्या 
क ४ 

ग्रध्षामत्यथः॥ 
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( से० ) पवमिति । यथा भवेषु द्रब्येषु च कस्यचित्परिहारेण 
फस्यचिश्च सद्धुदृण प्तानि साधम्याणि वेधस्याणि च निरुक्तानि। 
तथा सवत्र विप्रययात्पूवलक्चषणसग्रहीवेषु किञ्चित्पारहत्य परह् 
तेषु किच्चित्संग्रद्य साघम्यचेधम्यान्तरे वाच्य | सवत्र पूर्वटक्ष्यप्ल- 
क्ष्ये च वपयया रक्ष्य कस्याचत्परिह।रोऽटक्षये कस्याचित्सङ्कुदः। ए- 
वश्चास्मदुक्तटक्ष्यालक्ष्यसंकाचं एवनापि लक्षणान्तरं निवाच्यमिति 
भावः। आचायस्त्वन्यथा व्याख्यातवान् वत्तत्रैवानुसन्धयम् । आधित. 
त्वस्ान्यन् नित्यद्रब्यसभ्य इत्युक्तम् । पतद्धिपयय। निरवयवत्वमन्यजा. 

ऽनित्यद्रग्यभ्य इति क्ञातव्धम् । लक्ष्यीकृतस्यानिच्य द्रव्य स्यारक्ष्यपक्ष- 
निःक्षपात् जलक्ष्यस्य नित्यद्रव्यस्य लक्षये प्रपाताद्विपययः स्फुट एवय । 
द्रव्यादीनां जयाणा मन्यनिरूपतसमवायवस्वम् । सामा्यावरेषयोर- 
न्यनिरूपितसरमवायरादित्ये सति समवायवच्वम् । विक्पसमवाययो. 
रेन्द्ियकालबत्िभावविमाजकोपाधिमस्वम् अनित्यद्रऽ्यसमवेताचृत्ति- 
भावविभाजकोपाधिमसवं वा । द्रव्यगुणयोर्नित्यव्तिसत्तेतरजातिम- 
स्वम् । द्रत्यकमेणार्नित्यवत्तिनित्यादृत्तिसन्तान्यूनइत्तिजात्यन्युनदत्ति- 
मस्वम्। अत्र सयागत्वादिना सयोगाद्ावनतिप्रसक्तये सत्तान्यूननरद्धि 
जात्यन्यूनटृत्तौति । गुणकमणामनःसमचतलरृत्तिसत्ततरजातिम- 
रम् । द्रव्यादीनां ्याणामानित्यवुत्तिमिवविमाजक्रोपाधिमस्वम्। द्र 
व्यस।मान्यादौीनामसमवयिक्रारणार्चत्तिमावविभाजकोपाधिमस्म्। 
गुणस्ामान्यविश्ष्रणामाकारासमवतच्रत्तिमावचिभाजक्रोपाप्िमस्म्। 

= श श 
गुणसामान्ययोधरपरोभयसरमवेनच त्तिभावविभाजकोपाधिमस्वम् । 
द्रव्यगुणसामान्पानामनक्रसमवेतच्त्तिभावविभाजक्रोपाधिमच्वम् । 
विशेषकमसमवायानामनकसमरवेताब्रत्तिभावचिभाजको पाधिमत्वम्। 
द्रव्यसखमचाययारसमवेतवरत्तिभावविभाजकापाधिमच्वम्। द्व्यादौनां 
पञ्चानां समवेतवृत्तिभावचिमाजकापाधिमच्वम् । द्रव्यादीनां चतु- 
णोमनित्यसमवतद्त्तिमावविमाजकापाधिमच्वम् । द्रव्यादीनां त्र 
याणां कारणसमवतच्रु्तिभावविभाजकोर्राघचमच्वम् । इत्यादि भाप्य- 

भावितघोषणाजातवुच्यनुसारेण वाच्यम् ॥ 

माप्याम्भा्ििसरतो धीरवशये यकश्षोहेतो | 

राता द्ितीयभागा विदुषा श्रीपद्यनाभन॥ १॥ 

२२ 
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श्रीपद्मनामविदुषा पितरूपदिष्टान्समाहटत्य | 
विशदीषतप्रयल्नात्छतिषु विनोदाय गृढोऽथः॥२॥ 

( व्यो० ) ददानीमुपसहारव्याजन शिष्य शिक्षयति । यदेतद्- 
व्याख्यातं मया साधम्यं तदेव सर्वत्र विपययाद्यावृत्तं मदान्तरद्विघ- 
म्य वाच्यमिति । यदि वा साधम्यं व्यास्याततमिल्युपरसदहारः। विपय्ये. 
यद्धिधस्य वक्ष्यमाणमित्यनागना्थसूचनमिति ॥ 

(भा०) इद्दीनामेकरकला वैधम्पमुच्यते॥ 
परथिवत्त्विाभि सम्बन्धात् पृथिवी । रूपरसगन्धस्पशोसं- 

स्यापरिमाणपूथक्त्वसंघागविभागपरत्वापरत्वगुरुत्य- 
द्रवत्वसस्कारवती; एतचगुणविनिवेक्ापिकारे रूपाद् 
थो गुणविदोषाः सिद्धाः । चाक्षुषवचनात्् सप्षसंख्या- 
दयः | पलनोपरदृक्नाद्गुरुत्वम् | अद्भिः सामान्यवच- 

नात् द्रवत्वम् । उत्तरकमवचनात् सस्कारः॥ 

( सु० ) इह परथिग्यादिनवपघ्ु एकैकशः प्रत्येकं अषम्य- 
मितरबव्यावतेकरम् । 

ननु प्रथित्रीतरभ्यो भिद्यते गन्धव्र्वादिया्ुमाने मुताङ्ग 
एव यदि पृथिवीपदस्याथः तदा तदितर भेदकत्वं न गन्धवन्वादे 
पादं व्यभिचारादत आह परथिवीत्वाभिसम्बन्धादिति । पृथि- 

वत्वं नाम जातिभेदस्तस्याभिपतसम्बन्धसमतायात् पृथिवीपक्ष 
इति शेषः । न च ताददाजातां मानाभावः | गन्धसमवायिकार. 
 णतावच्छदकत्वेन तत्सिद्धेरन्यथा गन्धजनकतजःसयागात् पर 
पाणाविव तेजस्यपि गन्धप्रस ङ्ाद्रिरक्षणसंयोगस्वेनैव गन्धं प्रति 
तस्य हेतुखादिति भावः। रूपादिचतुणां पार्थिवत्मन्न संम 
तिमाह एत इति। गुणनिवरेश्ाधिकारे क कस्य गुणा दयाक्षङ्कायां 
द्वितीयाध्याये रूपरसगंधस्पशवतीं एृथिवीति सूत्रात् रूपादय. 
त्वारो पृथिव्या पि्ेषगुणा इत्यथः । रूपिषु सख्यापरिमाणसंयो- 
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गव्रिमागपरत्वापरस्ानि च्षुषाणे इति सूत्रण रूपिमत्रे चा- 
छुपसंख्यादिकथनात् संर्यादिसप्तकं॑पृथिन्पामित्यथः । 
पतनोप्देशादिति । गुरुत्वात्पतनभू इति सूत्रे गुरुत्वजन्यस्वेन 
पतनवच्वोपदेशात् कितो गुरुखरमिययंः । अद्धिरिति । सर्पि. 
रादीनां द्रवलरमद्धिः सामान्यमिति सूत्रेण घृतजतुपमृरततीनां 
दवरल्पद्धिः सामान्यं समानधमे इव्युक्तपतः परथिष्यां दरवतवपि- 
सथः । उत्तरेति । नोदनादाद्पिषोः कमं तत्कभेकारिताच तस्का- 
रादुत्तरपिति सूत्रे सस्कारजकपकथनद्रगाख्यः तेस्कार इसर्थः। 

अथात्तराधेः। 
( से० ) श्देति । शह भाष्यटश्चषणग्रन्ये श्दानाीमवसरे जते- 

साधम्येनिरूपण जति वेधम्यनिङूपणप्रतिबन्धक्रायाः साधर्म्यजि- 
श्ासाया अप्रगमात् प्रतिवन्धकञजिज्ञासापगमस्यावसरत्वात् । 
पकेकशा दत्य शस्थत्ययोपादाने सकटपृथिन्यादिप्राप्त्य्थम् । 
वीप्साया हि तमादायाप्युपपत्तारत्याचायाः । नन्वन्यत्र वीप्सा- 
या अश्ेषलाभसमथ्येपलमाद््ापि तथैव तथा खास किं रासप्र- 
त्ययेनापि, अन्यत्रापि तथा किञ्चित्रयेत दति चन्न | प्रुतवीप्साद् 
व्यमादाय न मूर्तादयादायेत्यस्या रास्प्रत्ययेन व्यथं सदिति न्यायेन 
बोधनात् । पव च भाष्यं सम्बन्धिनोऽनुपादानाद्द्रट्यवत्पूवेप्रक्रा- 
न्तस्य मूतदेरपि प्रान्तः स्यात्तधाच मूर्न॑प्वेकेक वेधम्यैमुच्यत इति 
प्रापो सकट द्र्यकेधम्येप्रनिज्ञा न प्राप्यत दृते तु शस्प्रत्यय नेयुक्त- 
नयेन प्राप्यत पवेत्यथेषानेव प्रत्यय इति । वेधम्य व्यावतको धमः। 
यद्यप्येकेकशा धमे उच्यत इन्युक्तयेव वेधम्येत्वं प्राप्यत एव पक्रकध 
मस्य तत्रेव पय्तस्तथापि शाब्दीति न्यायात्तथाक्तिः। | 

पथिवीत्वाभिसबन्धादिति । अभिसम्वन्धोऽभिमनः स. 
मवायलक्षणः, तेन सयुक्तसमवायाद्रिना जलदावतिश्रसक्तिवारिता, 
पृथिषी इतरभिन्नतया क्ञानच्यति शषः । पृथिवीत्वे च द्रव्य. 
त्वव्याप्यो जातिविक्षषः । तत्िद्धिस्तु-गन्धसमवायिकारणताः 
वच्छेदकत्वेन । न च सुरभ्यसुरभिक्पारारब्धपि घर गन्धोत्पः 
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स्थापत्तिः, प्रागमावविरम्बन विटम्बात्, नित्यस्यैव स्वरूपयोः 
ग्यस्य फलापधानानयमात् । अवयवगतसजातीयान्यकगन्धाविटम्बा- 
द्विटम्ब इव्येके । नन्न-टशा कामात्मके धट नव्सु कपाठेषु सुर 
भिषु गन्धापत्तः । अचयवगतविजातीयगन्धस्य प्रतिवन्वकत्वा- 
श्नोत्पद्यत दूति तु सम्यक् । ननु यत्र द्विजा अवयवाः सज्ातीयग- 
स्धवन्तः कश्चित्तु धिजातीयगन्धचदारभ्यतया निगन्धः तच्रावयवि- 
निक्रा गतिः { अवयवगतस्य विजचीयगन्धस्य प्रतिबन्धकत्वात् 
तत्र गन्ध उत्पद्यत पयेति निगन्धावयवावच्छेदन गन्थोात्पदकामा- 
घात् । अवयवगतसजातायगन्धा्वराधिना वा प्रतिबन्धकत्वम् । 
तारशश्च गन्धाभावस्तच्रास्त्यय अराषावयवसजञातीयगन्धत्वन ज- 
नकता तद भावान्नादाहृतस्थटपि गन्धासपात्तारात तु तच्वम् । रत्नव. 
दुपदशसापक्चघ्तादिसाध्रारणानुगतव्यवहाराद्वा परथिवीत्वसिद्धः। 
गन्धात्यन्तामावानधिकरणन्वस्य प्रतियोग्यनीन्द्ियत्वप्रयुक्ता- 
तीन्द्रियत्वकात्यन्तामावगमतयाऽतीन्द्रियतया पृथिकीतप्रत्यक्चा- 
सााक्षकत्वान् , गन्घात्यन्तामावानाधकरणत्वस्य प्राथव्यामसम्भव 
मन सामरान्याभावरय वाच्यतामान्तघ्रातीन्द्रियस्यापि गन्धस्य प्रति 
योगिकुश्चौ प्रवेशात् । ननु परथिवीतरभ्यो भिद्यते परयिवीत्वाद्धैत्य- 
चु मानमसङ्गतम् साध्याप्रासेप्या विोषणक्नानसस्दहा्तिघाधयषान्य- 
तरगमपक्षनासम्चान्धज्ञानप्रातियागिक्ञानान्यतर सा वेक्चान्वयव्यतिरे- 
कान्यतरव्यासिक्ञानानामभावाद्रेति चत् । अत्रादुः--न ताव 
च्साध्यज्ञानत्वनानुर्मातत्वेन कायकारणभावः प्रमाणाभाचायेन सा 
ध्यज्ञानविशप्यकायामप्यनुमितौ साध्यक्ञानं सृग्यतां किन्तु विशष- 
णज्ञानत्वन विशिष्टवाध्रत्वन कार्यक्रारणमावः, तथाच पृथिव्यापि 
तरभद् इति साध्यविरेष्यकानुमितो पक्षरक्षणविन्ञेषणसच्वान्नानु- 
पपरत्तिः । नन्वनुमानस्यायमेव स्वभावो यत् पक्षचिश्ोष्िकामेवानु- 
मिनिमातनोति, कथमन्यथा प्रसिद्धानुमान पवते वहिरित्याकारां 
न करोतीति तत्कथं प्रकृनानुमानानुरोघनातथाभूनस्वभावमा- 
नामति चेत् ) यद्धिह्पणक्रा लिङ्कपरामशस्तद्धिशाप्रणकायुमिनरेव 
जायमानत्वात् इत्येक । तन्न-प्वे हि वदह्िव्य।प्यघूमक्ानयभित्य्र धू 
मविरेषणकानुमित्यापत्तेः । पवेतो बह्धिव्याप्यो धूम दत्यत्रानुमिन 
धूमस्य विद्ाप्यतापत्तश्च । यथा परमन्तं पश्च भासते तथाऽनुभि. 



द्रच्यम्रन्थे पृभिवीनिरूपणम्। १७३ 

तावपि । पवश्च पक्षविरषणकात्परामश्णत् पक्षवि्ोषणिकानुमिति 
स्ताद्रशष्यकात्तद्विगेाष्यका तथाच, प्रकृते पक्षविशेष्रणकटलिङ्गपराम- 
दात्तथेवानुमिनिरन्पय्यते। जायमाना ऽषीह पश्चविक्ञेष्यकः पराम 
न पक्मविशाप्यिकरामनुमिति जनयनि साध्यरूपाविराषणक्नानविरहणद- 
त्यपरे । प्रसिद्धसाध्पस्थलीयलिङ्धधरामरस्यायं महिमा प्रत्यक्षवि- 
शष्यिकाभिवानुमि(तं जनयति तथाच तत्र पक्षविराषणकादपि परा- 
मशंत्पक्षविशष्यिकानुमितिः इह तु तदमावात्पक्षवश्षषणिकरेवानु 
मितिरितीतरे । परामरास्यानुमितिजनकत्वं स्वभावः । न चात. 
साध्यविद्राधणक्षानामावादिति तद्वि्ाष्यकरेव जायत शत्यन्ये। घ. 
टरघरत्वनिविकस्पानन्तर घरत्वविश्चेषणकमव सविक्रल्पक्रं जायते 
न धटवेज्ञेष्यक्रमित्यत्र न दपर नियामक वचिहाप्रणज्ञानावरष्यज्ञा- 
नसामान्यस्सगाग्रहाणामुभयत्र तुद्यत्वान्निविकत्पस्याभयत्र तु 
स्यत्वात् । घटे सयागस्येव घटत्व सयुक्तसभवायस्य सत्वादसं- 
सगाग्रहस्य निरवग्रहत्वात् । अन्यथा घटोऽयमिति सविकल्पक. 
स्याप्यनापत्तः । नथाच तज्ारण्रमेव काचित्कविरोषणतायां नियाम- 
कमर । पवं च यत्रानुमितावप्युभयािन्ञेषणयोन्ञान तत्नकस्य विश्च. 
चणतायामरणष्रमेव ननियामकमक्लयृ्तत्वात्, न तु लिङ्गपरामरस्वभाः 
वकर्पनम्--अकलटृततया गुरतवात् ; इह तु साध्यरूपावराषणस4।- 
ज्ञानादरषएमेव सामान्यासाध्यविकशेष्यक्राप्यनुमतिरति तु वयं वदामः 

पक्षतापि न संदिग्धसाध्यकत्वम् सिषा्घवयिषितसाध्यत्वं धा। 
सदेहसिष्राधयितव्र विनापि गजितेन मेघानुमानात्, किन्तु सिष्राध- 
यिषाविरहविर्िषएटसिद्यमावः । यत्र सिषाधयिषाविरहसिध्यभावी 
तत्न विशेष्याभावात् सिद्धरसत्वात् यत्र॒ सिषाधविषाक्तिध्य- 
भाषो तत्रोभयामावात् स्िपाघयेषातिरदरूपविकषणस्य सिद्धि- 
रुपविशष्यस्य च विरहात् । ननु प्रत्यक्षण जानीयामिति सिषाघ- 
यिषायामपि पक्चताप्रत्तिः। न चानु.मत्सा-सिषाधयिषा, पुरुषान्त- 
रानुमित्सायामतिप्रसक्तः। न च तन्पुरुषयानुमित्साः साध्यान्तर- 
धम्यन्तरसाधनान्तरसिषाघधयिषायां तेजस्त्वेनानुमित्सायां वित्वे. 
नायुमित्यापत्तः, तुङ्गप्रदेरत्वनानुमित्सायां पवतत्वनानुमित्यापन्तेः, 
पवे साघनेप्वन्यसाघनना्वच्छेदकपुरस्कारेणानुपित्सायामन्यसाधः 
नतावच्छद्कपुरस्कारणानुमव्याप्रत्तः। न च तद्रपरावच्छिन्नसाध्यी- 
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यतट्पावच्छिक्नाधिकरणीयतदू पावाच्छिन्नसाधनीयतत्पुरुषीयसिषा- 
धायप्रापिरहव्रणएसद्यमवः पक्षतात वाच्यम । साय बहमन 

` (मनयामति सषाचयष्ाया बतः सदडदराया पक्चतपत्तः। नच 

तत्काीनत्वमपि विद्ेषवणम् देशान्तरगनो ऽन्न वह्िमनुमिनुयामिति 
सिषाधयिपापाय तददास्थितदश्चायां पक्षतापत्तेः। न चतद् रायत्वम- 
पि विन्ञेषणप्रः यन्न वाह्मानय प्रदरा इति नश्चयानन्तरमन्न प्रदेशे 
धहिसनुपरिनुयामितिसाधनाय्यनुदेखि सिषाधयिषा तत्र पुरःस्फूतिक 
न धूमाद्यन्यतमाङगन तक्ररक्िकस्याजुमोदयतस्तत्राव्याप्तः ॥ 

अत्र कंचित् -प्रकृतानुभितीच्छैव पक्षता। नच यत्र सिद्धमा 
वादेवानुमितिः तत्राव्याप्तिः, मगवदिच्छायाः कायैमा्रकारणत्वेन वत्र 
भगवदिच्छायाः स्वात् । नच तस्या नित्यतया सिद्धस(धनस्थ. 
लेऽपि पक्षनापत्तिः, सजिदहीषात्वसिसक्षात्गानुमित्तात्वस्य भगव 
दिच्छायां तत्सामग्रीसमवधानरूपत्वात् । सिद्ध सषा घनस्थटे च तद्- 
भावात्तदिच्छायाः सवायेकरूपत्वेन तत्स्से ऽनुमित्यापत्तारत्याहुः। 
तत्र सिद्धसाधनस्थल यद्धिटम्बगप्रयुक्तसाम््रीविरम्बप्रयुक्तमगत्रदनु- 
मित्साविखम्बः तस्य कस्यचित्कारणस्याचदयं चाच्प्रन्वात् व्याततिक्ञा- 

नादीनां सच्वात्। न च लिध्यभावस्तथा,सिद्ध सव्यामपि सिषाघाेषया- 
ऽनुमितः।नापिसिप्राधयिषा तथा, सिषाधयिषायामसन्यामपि क्त्य 
भवेनानुमितेः, तस्मात् स्िषपाधयिषाविरहविश्िष्रसिद्यभावा वाच्या, 
नच स वक्तु हाक्यः पृवोदितदोपसन्द् मात्, पकस्य दय वेशिष्टूय- 
मिव्यनयोः प्रकारयरेकश्रकारेण सिद्धो प्रकारन्तरेणा्ाम 
स्सायां सिद्धिप्रकारणानुमित्य।पत्तश्च । न च तस्प्रक्रारीयेत्यनुमि. 
स्सराविहोष्रणम् , यत्राय देशो वहिमानिति सिद्धः अच्र प्रदेशो बहि 
मच॒मिनुयामितीच्छाच तत्रायं प्रदेशो बहिमानित्यनुभिव्यापत्तेः। 
न च तद्धिहाषणीयेत्यपि विशेषणीयम् , पतावद्धिषयभासमानायामपि 
सिषाधयिषायामनुपरोतिद रन त्) न हि कात्मद्यविषयिण्यां ? तस्यां 
प्रागुपदश्िताऽ्नुमितिन मवर्तीाति चत्। 

अन्नाच्यत--प्रकनानुमिव्याषेरोधसिषाधयिषाविरह विरिणएटसि- 
यमाव एव पक्चता । प्रत्यक्षण जानायामिति सिषाध्रायषा च प्रत्य. 
स्षविषयकतय।नुमितिविरोधरिन्यव । पव साध्यसाधनपक्षान्तरमा- 

1 
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मादाय सा तदूपान्तरानुमितेक्िरोधिन्येव । पव देश्ान्तरकाछान्तर 
मादायापि बाध्यम् । पकस्य द्यं वैरिष्ट्यमित्यनयाः धकारयोरप्ये- 
कथ्रकारसिषाधयिषा प्रकारान्तरानुमितविरोधिनी। पवं विश्चेभ्य- 
विशेषणमाव्रमदेऽपि पुर्रान्तरायुमित्सापि पुरूषान्तरीयायु मित्यन- 
युक्तया पुरपान्तरातुमितिविरोधिनी । पवं चेवं पर्यवसन्नम् 
पतो वह्निपानिति धुमजन्यानुमित्यनर्नरं प्रन्यश्चाद्यनन्तरं व। तस्थे. 

ध पुरुषस्य तहशस्थस्य तत्कारे पवेतत्वावच्छिन्नवहित्वावच्िक्न- 
धूपत्वावच्छन्नपवतर्वाहधूुमपश्चसाधनिक्राजुमितदैधा भवति । य्दा 
तस्य पुरुषस्य एतद् शस्थोऽह मतत्काटे धूमत्वन रूपेण धूमेन पवेत. 
त्वेन ङपरण पचते वहित्वेन रूपेण बहविमनुमिनुयापति सिषाधपिष्प 
भवतति यदा वा देशान्तरादयनुलेःखनी सा भवति देशान्तसा- 
धलेखेनैव सिषाधयिषायाः प्ररृतानुमितिविसेधित्वात् तथाचन 
क्रपि दोष इति सक्षपः। पते च प्रृतपक्षतायाः प्रकृते सान्न 
साध्याप्रसिद्धौ पक्षत्वानुपपत्तिः । साध्यात्मटक्षणविद्रोषणज्ञान- 
छता व्वनुपपात्तिः स।ध्यविल्लेभ्यकानुमित्यैव परिहना । व्यापिज्ञानानु- 
पप्तिरवाशेष्यत, सापि न--अन्वयव्याप्तिज्ञानस्यानर्गाकारात् । नच 

तथासति व्धाक्तिविशिणटपक्षघमताज्ञानविरहात्कथमनुमितिरिति वा 
स्यम् अन्वयिन्यतस्य कारणत्वनि भ्यातिराकणि साध्याभावय्या 
पकाभावप्रतियागिपरानयापिति ज्ञानस्य कारणत्वात् । न च भ्य. 
तिरेकिणि व्यतिरेकसहचारेणान्वयन्याप्षिरव गृह्यत श्ति सि 
द्धान्तबाधः, पकदे रि ्िद्धान्तवाधेप्यपसिद्धान्ताभावात् । ननुं 
स'ध्याग्रसिद्ध व्यतिरकम्याप्तरपि दु्र॑हा प्र्तियागिज्ञानं विनां 
साध्याभावस्य ज्ञतुमशकयत्वात् शति चन्न। भावानवबोधात् । 
तथाहि अस्ति हि-प्रकतसाध्यस्यतरमेदस्याभाव इतश्मेद्ा 
भावत्वमस्ति चेतरत्वम तथा चतरमेदाभावस्येन तदुपस्थि- 
तावितरभदज्ञानपिक्षाय।मपीतरत्वन तदुपस्थितौ तदनपेक्षणात् \ 
पव चतरत्वत्वोपस्थिततरभेदाभावव्यापकतया हेत्वमावग्रहे तु नेत 
रत्वाभावस्थेतरभदस्य सिद्धिः व्यापकामावेपि व्यपप्याभावानिष. 
मात् । न चवामितरत्वामावत्वधरकारेकानुमिनिः स्यात्त न त्वितर 
मेदन्वध्रकारिकति वाच्यम् । अत्रेतरत्वामातर इत्यनुमितािष्ापसैः 
इ्तरभद्ाभावाभाव्रत्वनेवायुमितेरौचित्यात् येन रूपेण व्याप्यताग्रह्ठो 
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व्य(पकामातरेन तदु पावाज्छन्नाभावस्येव सिद्धेः। एनश्च प्रसिद्धान 
मानेपि व्यतिरकव्यासिग्रहे बन्दयभावाभावत्वनवानुपितिनं तु 
वनिहित्वेन । नान्वितरत्वत्यपकनाग्रह दत्वभावाभावनेतरत्वात्य- 
न्ताभावासिद्धर्मत्वितरभेद इति चेन्न। इतरभदरूपस्येवतरत्वात्य- 

न्ताभावस्य सिद्धेः । नन्वेवमयमितरत्वात्यन्ताभाववान् प्रथि 
वीत्वात् यत्रेतरत्वं तत्र प्रृथिवीत्वाभाव इति व्यासिग्रह्पीतर- 
मेद पव सिद्धा न त्वत्यन्ताभ।व इति चन्न । तात्पयांसोचनात्; तथा 
हि-दिविधा दातरमदाभावाभावस्यतरत्वस्यामावोऽत्यन्ताभावरूप 
पक इतरान्योन्याभावरूपश्चापरः । तत्रेतरत्व मितीनरत्वविशेप्यक्ष- 
दयाप्िग्रहश्चत्तत पवतरत्वाव्यन्ताभावः सिख्यति य दतरस्तत्र हत्व. 
भाव इतीतर विश्चष्यकरव्या्िप्रहे त्वितरान्यान्यामावरूप पवतरत्वा- 
त्यन्ताभावः सिद्धधति सामग्रीमदेन कायभेद्स्याचइयक्रत्वात् । 
नन्वभावस्य प्रतियागिहपतया इतरान्योन्याभावाभाव दतर स्यान्न 

स्वित्तरत्वमिति चन्न । संसग॑मावाभावस्यैव प्रतिधोगिरूपत्वमत् 
सन्योन्याभावाभावस्य च कपालेऽब्रच्यापत्तः । अभावविरहातपत्वं चन 
प्रतियोगित्व किन्तु स्वरूपसम्बन्धविशेष पवति तदनुराधनापि 
लान्योन्याभावः प्रतियोगी । ननु साध्यप्रातद्धो प्रतिन्ञाऽसंभवात्क- 
थं पराथानुमान स्यादिति चन्न । परायानुमानप्रकारस्याक्तत्वात्। 

पव च स।ध्याविशेष्यकवोध्रानन्तर विहाषणज्ञानस्य सुकमत्वात्साध्य- 
विशेषणकानुमितिरपि न दुखभना । ननु नेतराभावान्योन्यामावसा 
ध्योभयवाद् विवेकनाद्वस्थ्यम्, नापि तदृन्यान्याभावोऽप्यभावप्रति, 
ये, गिकान्योन्यामावात् । न च तस्मार्स्वरूपमेद् इतराभावादन्योन्या- 

मावः साध्य दहति वाच्यम् । प्रथ्वीतो नानाभावद्धदसराधन.र्साधा- 
रण्यापत्तः सपक्च.जठदर्विपक्षाञ्चाभावाद् व्याब्रत्तारेति चन्न। 

तस्याप्य प्रसिद्धस्येव साध्यतया तद्शायां सपक्षामावेनासाधारण्या- 

भावान्, सप्क्षसचे च भावत्वादिनेव मावाद्धदस्य समूहारम्ब- 

नाजुमित्या पृथमनुपमित्या वाऽन्वयेन व्यतिरेकेण व। साध्यत्वात्. । 
नन्ववमितरभेद् विश्ेपष्यकाञुमिती श्रुतिविरोधः "आत्मा वा अरे श्रोत- 
व्य हृत्य्रादि श्चत्यात्मा्रेनञेष्यकज्ञानस्य मोक्तदतुत्व कथनात् इति चेन्न । 
अयं चानुभिव्याकार आकादादेकेव्यक्तिस।धारणः पृथिव्यादौ तु 
घसयकदेक्ञस्पि साध्यप्राक्ताद्ः संभवति । न चाकारादानामती- 
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न्द्रयाणां कयं घटे ऽन्योन्याभावत्रहः? प्रतियोगियोग्यतात्रिरहादिति 
घास्यम् । अन्यान्यामावग्रत्यक्चेऽधिकरणयागपरत्वस्मैव तन्त्रत्वात् । 
प्रतियोगियाग्यतायाः सरसगे।मावप्रत्यक्षप्रयोजकत्वात् योग्याचुपल. 
घ्थरवाभयज प्रयोजकत्वात् । अत पव वायौ सूपवदन्योन्याभावः 
घटे मनस्त्वात्यन्तानाक्छ प्रत्यक्षः; न हि वायुरधकरणं मनस्त्वं 
प्रतियोगि वा तच्च प्रत्यक्ष याग्परानुपच्धस्तु समवति वायार्दूभून- 
रूपवस्व महनि तजादूभूतरूपस्य प्रत्यक्नत्वाचित्यात् मनस्त्वस्यभ्र 

रज्राततित्वे च प्र्यक्षत्वोचिव्यात् । जातयगपठ क्ति ्रःत्तत्वनेव प्रत्यक्ष. 
त्वौचित्यात् । पच च यत्र प्रनियोगितावच्छद्कसस्ेन तत्प्रत्यक्चत्व- 
मापरादायित शक्धत तचान्योन्याभावः प्रत्यश्चा, यत्र तु प्रतियागि. 
सस््रेन तत्प्रत्यन्चन्वं तत्रत्यन्ताभावादिः प्रत्यक्षः, अत पवर योग्य. 

स्यापि प्रूःथवीत्वस्प जच्परमाणाचभावो नाध्वरश्वः योग्धानुपल 
व्धरभावःत्। यत्र प्र्तियगि उस्वेनापादकछ्कितन तत्प्रत्यक्चत।(6१पा- 
दयितुं शक्यते तव्रेवानुपलन््रव^्वतावस्यात् । 

वस्तुनस्तु यत्र प्रातियागेत।द्ात्म्यसम्बन्धनापाद्कींक्ृतस्य स 
तामाप।द्यितु शक्रोति ततरान्यान्यामःवः प्रत्यक्ष, यत्र॒ तुस 
म्बन्धान्तरण नथा कृतस्तन्न ससगाभावः प्रत्यश्चः । पव चान्यान्या- 
भावस्थरु यदि पिदाचः स्तमादयभिन्नः स्वात्प्रत्यक्षः स्यादित्यापा- 
वन।थः। पव च यदभन्नतय।ऽप्पादकीकतया यत्र प्रत्यक्षत्वन।पा. 

दायतुं शक्ते तत्र तद्न्य)्याभावः प्रत्यक्षः । दक्यते च यद्याकाडो 
धर भिन्नः स्या्प्र्यक्षः स्याददेत्यापाद्यितुम् । तथच।का।दान्यो- 
न्याभावो घटे प्रत्यक्ष प्व । पच चतरान्धोन्यामावस्य प्रत्यक्षतः 
प्रसिद्धिरेत्याचायमाषनं जगदायमापतमव । ननु घटस्य सपक. 
त्वेन भवत्वन्वयित्वम् , तथाच कथम्पराथिव्रीत्वादखश्चणत्यं केवटब्पर. 
तिरेगिषत्वामावादिति चन्न । अन्वयास्फू'तदृश्लायां द्दावन्ञष क- 
वटघ्यतिरोकित्वे।प पत्तेः । नन्वितरमदस्प घट प्रदददायां परथवी- 
त्वस्य योग्धतयाग्रहेतु स।ध्यस।मानाधिकरण्यत्रद्ण कथ नान्व् 
यव्याक्निग्रह इति चत् । देत॒लमानाधरिकरणात्यन्तामावादेव्यासिधट - 
कस्याग्रदलम्भवात् । पवं च घटस्य सपक्षत्वऽपि नांरशतः' सिद्धस 
धनम् प्रथिवीत्तरयन्नन्युदेश्यप्र्वःतेरसिद्धः। घरत्वन सपक्षत्वेऽपि 

पृथिवीत्वेन पक्षत्व प्राच(मपि मतेन विस्द्धनम् घट.परेन निणेये स. 
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मदेदसिषाधायिषयास्तेन रूपेणाभावेपि पृथिवीत्वेन तयः सम्भवात्। 
तस्मात् पृथिष्यामितरत्वाभाव इत्यनुमितिः साप्यप्रसिद्धावपि स. 
प्भवतीति प्रथमपक्त समभा्थतम् । दिनीयपक्चे त प्रृथिव्रीविरशेष्य- 
कोऽपि बाधो भवतीति स्मधितम्। 

यद्ध! व्यवहारः साध्यः। तदनुमनप्रकारश्ेत्थम्-गन्धरवती पृ. 
यिवीपदशक्तेविशष्यत्ववती पृथिवीत्वात् यन्नेवं तन्नवम् यथाऽवादि 
रिति । परथवापद्विश्ञष्यत्वं चाधुनिक्रपृूथवीपद्स्य स।धुत्वात्ला- 
मान्यतः सिद्धम् ) 

ननु परथिकीपद्सङ्कताविल्ञेऽत्वमाघुनिक पृरथेर्वापदसङ्कत विश्लेष- 
प्थस्तिन च तत्र पृ्थर्वःत्वमित्यसाधारण्यम् | न चद्वरसङ्कतवि- 
पयत्वं विवश्ितम् , द्वादन्ने$हनि पिता नाम कुयात्! इतीदवरसङ्कत. 
मोदाखांतप्रसखक्तरति चन्न | ~ शिष्यद्वयरसङ्तस्य विबक्षितत्वत्। 
पवश्च परथिवी विज्लेषाकारप्रचुत्तमगवदीयपृथिकवीपद्सङ्कतविरेष्व- 
त्वचती परथिचीत्वादिव्यादिरनुमानप्रकारः। 

नु पक्चतावच्छेद्कहत्वरमदे दभ्छनिकानां विगानात् कथम. 
विगानेन भवतस्तदुपनिवन्धनिवेश दति चन्न । तदूविगान- 
स्याग्रामावात् । पक्चतावच्छदकसाध्यसामानाधिकरण्यग्रदस्यानुमा- 
नफतया तस्य च पक्तावच्छदकभिन्नहेतुसामानाधिकरण्यगमा. 
न्वयव्यातिम्राहकप्रमाणयदेव सिंद्धः। अनुमानेवफस्यं हि तद्वीजम्। न 
चात्र तत्समचति व्यातिरकम्यासिग्रह् तत्साप्रानाघकरण्यस्फुःरणा- 
त् । साध्यसाघनवेरषकव्यासप्रहण च ससाध्यविदश्येषणकानु- 
मितिप्रिबन्घकर ? इति नान्वयव्याक्षिन्रहेष्पे कापि दोषः । पृथिवी. 
पदप्रयोगवि पयत्व पृथिवीपद् चाच्वत्वं वान साध्यम्-प्रृथिवीत्वेऽपि 
तयाः सच्वात् त्र च हत्वभ्ाकेनासाध्ारण्यात् । पृथि्वीत्व्यवहारः 
प्रथिवीत्वनिमित्तकः पृथिवीत्वान्वयव्यतिरेकानुविवापयित्वात योय: 
दन्वयव्यतिरकायुविधायौ स तन्निमित्तको यथा घटः कपाटनिमि 
नतक इति तु नानुमानम् पक्षरृटान्तस्राधारणस्ताध्यसाधनयेारभावात्। 
ण्रान्ते कपारान्वयव्प्ातिरकानुविधांयत्वस्य साधनस्य घरनिमि 
तकत्व्रस्य साध्यस्य सच्वात् । प्रक्षे परथिकीत्वान्वयव्यतिरकानुदि 

धायिसत्दल्लाघनस्य पुथिवीत्वनिमेत्तकत्वस्यसाघ्यस्य सस्वात् निवर्त 
त्यात् ? यत्त यत्तर्छष्यस(म्यनानमानाम्रति | तन्न । शण्ड सास्येना- 
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नुमानाभावात् , अन्यथा वाग् वाणिनी गोत्वाद्रहुटावदित्यपि स्यात्। 
महिषत्वं तच्च वा न किञ्चिदरकमनूगत्तमस्ति यनाद्रक्पं स्यादित 
सक्षपः ॥ 

पर्वाक्तंश्चतुर्दंशगुणानाह रूपति । रूपस्सादरेषु प्रिथिव्या गन्ध- 
पवासाधारणानतु रूपादिरतिव्याप्तः। न च गन्धवव सति रूप- 
घरषेनेतरयेद साधन रूपवच्छस्याप्यसाध्रारण्यमिति वाच्यम् । गन्ध. 
वर्वस्यैवेतरमेदसाधकःत्वेन रूपवर्यस्य चेयथ्यरात् । एवं च पृथिवी- 
त्वस्य व्यञ्जकमपि गन्धवच्वमेव रूफरौीनां रूपत्वादिनां रूपण ज 
खादावतिप्रसक्तत्वनाभ्यञ्जकत्वात् । 

ननूत्पुत्रलिखन भष्यत्वव्याकोप श्नि सूत्राण्युद्धरन् तान् दक्ष- 
यति पतेचेति। गुणानां तिनिवेशो द्रव्येषु समवायः स प्रतिपा- 
धत्वेनाधि क्रियते ऽस्मिन्निति गुणविनिवेशाधिक्रारो द्वितीयाध्वाय- 
स्नास्मिन् रूपरसगन्धस्पशेवती परषथिवी"ति २ अभ०२अा० १ सूजेण 
रूपादयः पृथिव्यां बाधेता दत्यथः। 

चक्षुषेति । सख्यापारेपाणपृथक्त्व संयोगविभागः परत्वापर- 
त्वे कमे च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाश्चुरणी'तिष्य० १०११ सुत्रेणस- 
ख्यादयः सप्र पृथिव्यामुक्ता इत्यथः नन्वनुपपन्नमतत् पयित प्तख्या- 
दयः सन्तीत्यस्यात्राध्रतीतेः, सख्यादिप्र्यक्चत्वे रूपिद्रव्यसमवायस्य 
प्रयोजकताया एव प्रतीतेः, तथाच यत्र रूप्द्रव्यसमसायस्तत्रते- 
घां प्रत्यन्त भवति न तु सवत्र रूपिद्रव्येषु तत् समवायः सिच्यत्युक्त- 
वाकया थात्तथाऽखाभादिति चन्न । रूपिद्रव्यस्तमवेताः सख्पादय- 
श्चाक्षुष्रा ह्यत्र बाधक विना सकटरूपिद्रव्यसमवायासिद्धेः। सा 
मान्यक्ञब्दस्य सकोचक्रे सव्यव किरोषनिष्ठत्वात् अन्न च तदभा- 
वात् । वस्तुतस्तु घराददेषु सख्यादयः प्रत्यक्चषणोपलभ्यन्तेन च 
रुपिद्रभ्यसमवाय विना ते तथा--क्रारणं विना का्यानुत्परत्तः। न 
च रूपिद्रभ्यान्तर तत्रास्ति तथाच घरादिरूपिद्रभ्यसमवाय पव 
कारणस्वेन तत्र सिद्धति । भप्रतीतरूपिद्रध्यान्तरकटपनातो चिना 
बाधकं घटादौ सख्यादिप्रतीतेभ्रमत्वकट्पनात्तस्थाश्च कल्पनाया 
पापकलत्वात्। पष चाथैः किरणवटीतात्पवपयोलोचनयापि के- 
षांचित्सुलभः॥ 

पतनेति । .संयोगवेगप्रयन्ञाभावे गुरुत्वास्पतनम्' एति ५ अ०१ 
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आ1०७ छत्रे पतनक।रणतया गुरुव्वमुक्तम् । तत्पृाधेव्यां प्रव्यश्चसिद्ध- 
मिति तत्करारणतया गुस्त्वासिद्धिरित्यथः। 

अद्धिर।तं । (सपिजतुपघरूच्छषएानां पािवानाम्चिसयोगाद्र- 
वत्वमद्भः सामान्यम् इति २अ०२अ०६ सुत्रणघुनादौ द्रवत्वह्क- 
म॒तिकरनेवाक्तापित्यथः। 

उत्तरानि ।, '्नोदनादाद्यमिधाः कम तत्कमक्रार्ताश्च सस्कारा- 

दुरं तथात्तरमुत्तरं च) इति ५अ० ९१९ अ० {७ सूत्रेण उततरकमेः 
कारणतयात्तरकमेवस्यासिपुस्पावां पयिन्यां सस्कार उक्त इत्यथः। 

पव चान्यस्यापि द्रणएव्य इते भावः| 
अत्र सूत्रकृता रूपरसगन्धस्परानां प्रत्यश्रसिद्धल्वान्न प्रमाणा 

स्तरमाद्द्वीतम् | किञ्चि रूपस्पशषयारभावे घरादिषु चाश्चुषत्वत्वा- 
चत्वनस्यानाम् उदूमूनरूपवत पर द्रव्यस्य बाहिरिन्द्रयजन्व्प्रत्य- 
क्षविषयत्वात् उत्तभूतस्पदवन पव त्वाचत्वात् अन पव तरिज।ती. 

यरूपचद्।रव्येऽप्यवयविनि चिव्रूपस्वाकारः नीरू पत्वऽप्रनयक्षत्व- 

प्रसङ्गात् । न च रूपवत्समवनत्वमव प्रत्यक्षत्वे प्रयाजकम् | वज 
तीयरूपवदक्यवावयवर तदभावात् गौरवाच्च । न च गुणचिरोधे- 
न कथमारम्यरत, अन्यथानुपपत्तस्तथा स्वाक्रारात् । ननु नीलादि. 
रूप धरति अवयवगतसजाताौयरूपत्वन जनकता चित्रेरूपे प्रति तं 
कन रूपणेति चन्न । अचयवगनाचत्ररूपतरसजाती यरूपतररूपत्भेन 
जनकत्वात् । यत्र नीखपीनादि ववेज(तीयं यत्वा चित्र रूष् तन्न 

विशिण्मास्ति विज्ञातीयरूप.थट विदष्याभावात् चिच्नररूपस्थले 
विद्राषणाभावात् चत्ररूपतर दयत््षज।तायं रूप ताद्तरत्वस्थाभयत्र 
सात् । । 

दद्श्चावधेयम् । यथा नीरु्पीताभ्यां चित्रमारभ्यते तथा नील- 

नीखतर।भ्यामपि, यथा नालपीतारमभ्पऽवयपिनि न नीछपीतरूप- 

समवायः--उ्वाप्त्या सवावच्छेदेन नीटपीतयोरनुपरख्मात् । 
यदपि यज्ञतीय व्याप्यन्रत्ति तज्जातीयं नानव्य'प्यब्ुत्तीति 

न निगमो गुणज। तीयस्य रूपस्य व्याप्यङ्गात्तत्व ऽपि सयोगस्याव्या- 
प्यतरुततित्वात् , क्ञनच्छप्रयन्ञप्वीदवरे व्याप्यन्तः अस्मदादाः 
वभ्याप्यवुतत्तिषु व्यभिच.राञ्च । वेगरस्थतिस्थापक्रयरोच्याप्यन्ुत्तित्वम 
ञ्यामिचाराञ्ज्चानत्वाद्ौनां च गुणत्वव्याप्यत्वात् । नाप्यात्मच्रत्ति- 



द्रव्यग्रन्थ ¶्राधकच्ानरूपणम्। १८१ 

जात्या यज्ञतीय व्यप्यन्रुत्ति नस्जञातीय न व्याप्यव्रत्तीति नियमः) 
नाप विजानीयरूपवदवयवारव्वम्वयविन्यकमव रूपं जायते तत 
नीलत्वादया नानाजानीयाः सन्तीनि वाच्यप् । तत्र जातीनां व्या- 
प््वननुभवरादव्याप्यच्रात्तत्वस्य चाभावात् । नाप्यरूप पवावयवी 
तत्राप्रत्यक्षत्वप्रसगादानि युक्त्वा नीटरपातादिस्थटे नचिरं रूपं स- 
माव्रात तथा प्रकृतप्यागामषप्यति शुङ्कटुक्कतरया रूपयास्नज्ञात्या- 
वात्करषपक्रषयोः समुञखप्रस्य वक्नुमदाक्रप्त्वात् , नाटरूपत्वस्य षां 
प्रत्यक्षत्वापादक्रत्वान् | पवच याक्रश्रुङ्कतराभ्यां (चत्र रूपमारमभ्यत 
ष्टात प्राचोनाचायनिचारितमपि चनसि सचमत्कारमाधध्म् । नच 

दुक्रत्वस्यव विद्यमानत्वान्न चिचत्वमितनि वाच्यम् । प्रसिद्ध 9. 
पि रूपत्वस्य विद्यमानत्यादनचित्रत्वापत्तः। नच रूपत्वस्वे्पि नी. 
टपीनादिवेज्ात्यम् । तथां प्रकतर्प्युन्कपौपकपाम्पां वेजात्थसभः 
वात् । अपरं चावघेय स्पकशाप्पे चित्रः । अन्यथा विजातीयस्प्ी- 
वद्वयवारब्धावयविनो.ऽस्पदावच्वापत्तः। न च रूप वजात्यस- 
स्वाद्धवतु चत्रारभान च पृथिः्य्ामनुप्णारशात विहाय स्पश 
नतरमरसिति येन तथा स्यादिति वाच्यम् । भ्रदुकटिनयोविंजा्तीययोः 
सयात् । नच मुदुल्वकटिनत्वऽवयवसयोगगन पवः चाश्चुश्त्वाप 
तः । तस्मादस्ति चितः स्परीः। गन्धरसो तु न चिर तयेोद्रव्यपल्य- 
क्षत्वाप्रयोजकत्वेनगुणविरोधानुरोधपरिहारौपटारपापकलत्वाभावात्। 
यत्र च हरीतक्थादो नानारसप्रतीतिस्तत्रावयवेष्वेव तारशरसवद्ध 
क्षणगुणेोपि वेद्यक्राक्तावयवमक्षणादेव । तस्मान्न गन्धरसो चत्र ॥ 

अन्यश्चावध्रेयम् । परथिचीपरमाणोन चिचरंसूपं न वा चिक्र 
स्प्रदाः तथाहि-तत्र चित्ररूपादि स्वावयचप्रत्यक्नवदात्तद्ारब्ध- 
ऽवयविनि चित्ररूपादिदशेनाद्वा पाकस्य! क।रणस्य विदयमानत्वाह्वा ? 
नाद्यः-परम।णुरूपादीनामप्रत्यक्षत्वात् । न द्वितीयः-परमाणो विजा- 
 तीव्ररूपवस्वेनेवावय धिनि तदुपपत्तेः । भूयसीषु परम्परासु चिन्र- 
रूप्राभावऽप्यत्रे विजञातीयङूपेण चित्ररूपरदश्नात । नच पाक्र- 
क्षपात् प्रागचित्रे घटे तदुत्तरञश्िचरूपापलमात्पर माणुषु चितररूपसि- 
दिः, न हि तञ्च पाक्ाद्यणुकादिषु चित्र सूप वेल्लाषकंः पिटरपाका- 

पटनात । न च धणुदीनां विजार्तःयरूपवत्तयारग्रिमाववावनश्ि 
घरत। सजातीयरूपवत्परमाण्वाद्यारब्घद्यणु कादौ विज्ञातीयसरूपामाः 
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वादिनि वाच्यम्; अपराक्रपातितेषु परमाणुषु परस्परधैेसरुद्धरूपव- 
त्वमेव द्यणुकरादौ चित्ररूपापपत्तः, न ्यापाकनिक्षिप्ताः स्व पर्यन्त 
हति नियमः, सजातीयरूपवत एव भव्रतीति भाषः ?। नापि तृर्वायः 
पाकस्य चत्ररूपकारणत्व प्रमाणाभावात् । राधघवेन चिच्ररूपचत्व- 
नावयवगतचित्ररूपतरसजातायरूपरतररूपकारणत्वे प्रमाणाभावात् । 
कायेकारणमावस्य स्वीकायेत्वात्, अन्यथा परम्राणुगतचित्ररूपेल- 
रत्वस्य विशषणस्य कार्यतावच्छद्क उपादान गारवापत्तः। परमा- 
णुगताचिचचित्ररूपेतरत्व नं विक्ञषण किन्तु परमाणुगतरूपेतरत्वस्य 
परमाणुगतेतरत्वमवति चत् । तथापि तता गौरवात् , अन्योन्या- 
धरयाश्च। तथादि-परमाणुगतचित्रूपासद्धा तद्धिन्नत्वधरितका्यताव- 
च्छेद कासिद्धिः तात्तिद्धा च परमाणुगतचित्ररूपरास्तद्धिरिति। तस्मात्पर 
माणुषु न चित्ररूपस्पशाौवित्यस्मासु सस्वरसेरपि युक्तियोगेन 
स्वाकतव्यम् ॥ नु चित्रो घटः स्वरूपसजातीयरूपवत्परम।ण्वारन्धो 
घट वाच्छुङ्कवरवदिति चेन्न | विजातीयरूपवत्कपालारन्ये घटे व्याभि- 
चारात् । अत पव चिच्रघटारम्भकपरमाणुः स्वारब्धरूपसजातीधरू- 
पवान् रूपचत्परमाणयुन्वात् दवेतघरारम्भक्रपरमाणुवादेति निरस्तम् । 
विजातीयरूपवत्कपाङारब्धघटरपरमाणो व्यभिचारात् ननु पृथि. 
वीरूपस्य सवस्य पाक्प्रयाज्यत्वनियमात् द्यणुकादिगतश्ुक्गादिरूये 
घु पाक्रजपरमाणुकनश्ुङ्खादि रूपप्रयःज्यषु तथा ददानात् चिच्ररूपपि 
तथा मन्तभ्यम् । नच परमाणो पाक्जचित्ररूपामावे त- 
थोपपद्यत इति चत् । अन्यथाश्प्युपपत्तेः । परमाणौ इवेतादिरूपेे. 
व॒ पाकज्ञेन प्रयोजकेन क्रचिदवयंवे विजातीयेनावयाथानि विचित्र. 
रूपोपपत्तेः । चित्रस्यापि पाक्प्रयाज्यत्वात् । पवं 'च परमाणुगताभ्या- 
मेव विजातीयाभ्यां पाकजाभ्यां दृव्यणुके चित्रं रूपमिति तत्र पाक 
प्रयोज्यत्व स्फुटमेव । च्यणुकादो तु द्यणुक्रादिगतचित्ररूपेण विजा 
तीयरूपरेण च पाकप्रयोाज्येन चिचररूपोत्प्रतिरिति सर्वस्यापि चित्र. 
पोत्प्ठिरिति सवस्यापि चि्ररूपस्य पाकप्रयोज्यत्वमक्षतम् । ननु 
रूपस्याउ्याप्यङ्रत्तित्वमव कदप्वतां 'धर्मिकरपनातो धमेकट्पना ज्या. 
यति न्यायात् न तिं चिजातीयरूपत्वेनव।रम्भकत्वादनेकःवस्य गुर 
त्वात् । न चकस्यारम्भकत्व जल्पुथिवीपरमाणुभ्यामतिस्निग्धगन्ध- 
घद्ारम्भकत्वे जातिसांकयपत्तिः-विज्ञातीयद्रभ्यस्यानारम्भक्रत्वात् , 
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अन्यथा वहुमिजकैः परथिवाीभिश्च द्रऽयान्तरात्पच्यपत्तेः, नस्मादव्या- 
प्यब्रत्तिमिरेव नीङषीतादिप्िथित्रव्यवदारः । अत पव चित्रपरऽस्मि- 

न् भगे नीले रूपमस्मिन् भागे पातमिति ग्यवहरन्ति ग्यवहतारः। 
न च यज्ञातीयं व्याप्यन्रत्ति तज्ञातीयं नाव्यप्यचृत्ति हति व्यावो 
धिका, अप्रये(जकत्वात् । ननु रूपत्रृ्तिरूपात्पादे घटे रूपपरम्परो 
त्पादः स्यात् सपम्रवायकारणासमवााथेकारणादीनां सखाददष्रषिट- 
म्बेन दष्समवध्राने विरम्धामावाव् । यच्कर रूपमवापररूपोत्पादे 
प्रतिचन्धकम् एवं चेकरूपवति कथमपररूपात्पाद इति चत् । न 
युगपदनकरूपोत्पादनापररूपप्रतिवन्धक्स्ये करूपस्या भावात् । न चे. 
का धट एकमेव रूपं जनयति । न च युगपदनकरूगपात्तिरिति चत्। 
न । एतेषां प्रत्येकमेव कायं जनयनीति नियमेन युगपदनेकसामग्री- 
मदात् । न चेषं सुरभिसुरभिणाच्रसुरमभिने जन्यते (शोनायप्युभाभ्यामे 
का विजातीय इति गुणविरोधाभावेनावयवगताभ्यां गन्धाभ्यामः- 
प्यवयविन्यव्याप्यन्र्तिगन्धद्वयजननमस्तु तथा रसेपि । नाहि स्वस्व 
समानजतीयरूपेण रूपस्य रसन रसस्य गन्धन गन्धस्य जनन 
सम्भवति गुणविरोघात् । नीटर्पीताचयवस्थले यदि नीलस्पवावय- 
विगतरूप प्रति जनक्रला स्वाक्रिधते तदा विनिगमनाचिरह।व प्त. 
स्य किमिति न भवतीति वक्तुं शक्यते । यदि चभाभ्यां नाख- 

रूपारभ पनोच्यते तद् पौतरूपारभः किमिति न भवतीति वक्तु 

शाकयने । उच्यते तु नखेन नालारमः पीतेन पात्तारभः। न चव- 
जातीययामुणयोः सहकारित्वमयुक्तमानसक्तः, पवं हि सूपस्याग्या- 
ष्यवात्तत्वं स्वीक्रियते पष स्यायो गन्घादाचपि तुल्य इति । तच्राण्य- 

घ्याप्यचरृत्तत्वं स्यादिति चन्न । दात्तः । ननु कारणयोः गुणया- 

विरोधा मस्तु विरुद्धयोः सहकारित्वानभ्युपगमात्, कायः 

यास्तु स्यात् नीरखपीतयो्ेक्न्चययाविराधापरमन । पक्त्र स 

मावेशानुपपत्तः, अन एव चित्ररूपस्वाीकार इति चन्न । व्याप्यन्ात्त- 

त्ववादिना नीलर्पातादे्वेसेधानङ्गीकारात् । तस्मान्न चत्र ङूपामेति 

चिन्तनीयमिति चत्। 
अनरोच्यते-अस्ति तावत्परथिवीरूपरजलतेजोरूपयोवरोधा जल- 

तेजो रूपयोश्च घर परररूपयाश्च, तत्र सति सम्भवेऽनुगतस्य त्यागाय 

गात् । परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणरूपत्वं तदतिरिक्त भिश्नर- 
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पत्वं वा तादश्द्धिदशायां व्यावत्याप्रतिद्ा विलेषणवेयर्रत् । 
न च सिन्नःश्रयरूपत्व तथा तद पक्षया भिन्नरूपत्वस्य लघुत्वात्। अपि 

शचचैकस्य रूपस्य रूपारभकत्वे समानजानीयरूपचद्वयकवष्ववयवि. 
मिन्नरूपारभः समानजातयमग्यप्यचृत्ति नानारूपं स्यात् मेदाग्रहश्च 
परस्परात्यन्तमिलनात् भास्करकरानकरेष्विव । तथ।ख परमाणु. 
ष्वेव व्याप्यङ्घात्त रूपमन्यन्न सवन्नात्याप्थच्रत्ि स्यत् परस्परसह- 
कारितया तत्रैकमेव रूपम् , विजातीयस्थटे तु गुणविराधन न 

परस्परसहकारितेति बाच्यम् । पकस्यापि समथत्वे परस्पर 
सहकारत्व मानाभावात् । नच प्रत्यकं समथयोद्ध्ारिव मलने 
सहक्रारित्वन्नानुपपन्नमिति वाच्यम् । दण्डयाो्दे सहकारित्वं 
नेकस्य भरमजनकत्वेऽपरस्य वादासीनत्वम् उदासतीनकारणत्वे परमा. 
णाभावात् ' पव च क्रमिकचक्रसयागतया क्रमिकभ्रामजनकतया 
घा परस्परं सयु-्य चक्रसंयोगितयक्भ्रमिजनकतया वा स्थरुभदे 
न युगपश्चक्रसंयागितया भ्रमिजनकतयाव। दण्डयाः परस्परस - 
क{रत्वमायातु प्रत्यक्चभरमाणासद्धत्वात् । नच रूपयोः प्रत्यक स- 
मथयाः परजञ्य।प्यन्रात्तरूपजनकयाः स्वावयवे सजातीयरूपस्थले 
घ्य।प्यच्रुत्तरूपरजनने परस्परस कारित्वे प्रमाणमस्त । न चकं रूपमि- 
त्यनुभवान्नग्याप्यवरुत्तिनानारूपमनुभवानुभावस्य चत्ररूपरपि सत्वा. 
त्। किञ्चावयचगतरूपत्यनावयविगतरूप्वन च जन्यजनकभावेऽ- 
वय।वरूप्ऽवयवरूपस्यानकस्य परस्परसहकाररत्वं स्यात वजाती- 
यरूपवद व यवजन्ये रूप हितायरूपस्यापि स्वरूपयारियत्वात् । न चाव. 
यचिरूपत्वस्य क।यताचच्छदकस्य सर्वात्तत्रावयवरूपत्वस्य कारण- 
तावच्छेकस्य सस्वादच च तदेव रूप जननीयम् । यत्राभयोः का- 
रणत्व तत्र न श्ुद्खऽन्यावच्छदेन विद्यमानस्य नाटरूपस्य कारण- 
त्व सभर्वात । नापि नाट शुञ्खस्य तथा चाभयावच्छद्न विद्यमान 
चित्रमेव रूप स्वीकतेव्यम्। न चावयविगतसजातीयररूपत्वेन ज- 
न्यत।ऽवयविनि विज।तीयरूपासिद्धिदृश्चायां तद्वारकस्य सजाती. 
त्वविशेषणस्य वेयथ्यत् । न चैवम -अवयविनो नीरूपत्वमवः प्रा 
गेव खण्डितत्वात् । गन्धरसो त॒ चित्रौ नाङ्गाक्रियेत प्रयोजनाभा 
वात् । पष च मागो निसगेना दुगेन हति न पुरातनैरभ्यासित शत्य 
ष्रोचीनेरपि स(वधनिश्चतःसचार इहाचरणीय दति सक्षपः॥ 



द्रस्य्मन्थ परथकषानिशू्पणम्। १८५ 

सस्यापारेमाणपृथक्रत्वसयोगविभागपरत्वापरत्येपि प्रत्यक्चमेव 
धरमाणम् -पएका महान् घटः पटत् पृथक् पटेन सयुक्तः परन्तरेण 
वमक्ताऽस्मात्पराऽस्मदपर हते प्रत्यक्षलच्वात्। 

हद् चावध्रयम्। सख्यापरिमाणपृथक्त्वानि सर्वत्र पथिभ्या- 
मक्षणिकत्वात् द्वितीयक्षणे नाद्चाभावेन सामभ्रीलच्वेन परिमाणेकत्वे- 
कपृथक्त्वानामुत्पत्तः । सयोगोपि तथा तृतीयक्षणे नषे क्मज- 
सयाणा द्धिच्वाद्यास्सख्या द्विप्रथक्त्वानि विभागः परत्वापरव्य 
च नार्पयेते न दयषां द्वितीयक्षणे उत्पत्तिः द्विनीयक्षणे दविखादि- 
क।रणस्येकत्वस्य द्िवृथकल्वादिकारणस्थयेक्रप्रथकन्वस्य विमागपर- 
स्वापरत्वकारणस्य सयागस्येवात्पत्तः । कमजसंयोगकारणस्य कर्मण 
पवा्ुत्पद्यतः(?) । नापि तृतीयक्षणे तत्र समवायिकाःरणस्यैव नाशात् । 
विनक्यदचस्थस्यापि समवधायिक्ारणत्वे कायस्य क्षणिकतापत्तेः 
का्बात्पत्तिक्टे समवायिकारणनाशरूपायाः का्यनारासामग्य्या 
सामग्व्यात् । पकत्वेकपृथक्त्वय) द्विरव द्धिपृथकत्वाद्ावसमवायिका- 
रणत्वात् । विभागस्य सयागपूवरैकत्वात् हिमबह्धन्ध्ययोर्विभागाम।- 
घात् सयोगस्य विभागक्रारणत्वात् । परत्वापरत्वे प्रति दिक्ाट- 
पिण्डसयोगोऽसमवायिक्रारणम् । पवं चेतानि कारणानि द्वितीयक्षणे 
जायन्ते तथाच कथ द्धित्वादीनां हितीयक्षण उत्पत्तिः । सयोागवद्धि- 
भागजो विभागो द्वितीयक्षणे किमति नोत्पद्यत केनचिदवयवे. 
नाकाराविभागस्य पच सस्ात् कारणाकरणविभागसच्वात् इति 
चन्न । लयागरूपर्पात्तनिमित्तकारणाभावेनेव(?) विभागात् अङ्कुलखीतस- 
विभागाददिजन्य हस्ततंरुविभगे सयोगपृवेकत्वाद शनात् । कमं तु 
द्वितीयक्षभे नेत्पद्यते नोदनाभिघातादीनां क्मकारणानां प्रथमे 
क्षणेऽभावात् । वेगवच्कपालारब्धऽ्पि धटे द्वितीये क्षणे वेग पव 
जायतनतु षेगज्न्यं कमं तस्य तदुत्तरकाटरीनत्वात् । नन्वन्य- 
तरकर्मजन्मा क्षयोगो द्वितीये क्षणे घटादौ किमितिन मवात, 
वाय्वादीनामेवोत्तरदे शूत्वासम्भवात् इति चत् । स्वकमेजन्मा सं- 
धोमो न मवतीत्यभिधानात् ) चतुथक्चषणनषटे तु धर्दो किमुत्प्चत 
इति चिन्त्छते । तश्र वतीये क्षणे दित्वादि द्वि ¶ृथक्त्वादयुत्पत्तिः सम्भ. 
वति पकत्व(देरसमव।यिकारणस्य द्वितीये क्षणे जातत्वात् । ननु 
कथमपक्ावुद्धिनिर पेक्षा सवतु दित्वादयुत्पीने चास्मद्द्ः तन्न भ्र 

२४ 
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व्य्चं सम्भवति द्वितीयक्षणे कारणभूतस्य रूपस्योत्पस्या तत्समये 
का्यस्योत्पन्नमनहत्वादिति चेन्न । अहोषविशेपावेषयकरोमुषीला- 
छिनो भगवता भवनीपतरवानादे रपेक्षावुद्धस्तत्र कारणत्वात् । द्य- 
णुक्रपारेमाणारम्भक्रपरमाणुद्धिर्वातुरोघेन तत्कारणत्वस्यावारणीः 
यत्ात्। ननु जगतसाष्चिणस्तस्यायक्षावुद्ध्या यदि द्वि जायते तदाऽ 

स्मदादिभिः कथ नाध्यक्षीक्रियते इति चन्न । अस्मदपक्षावुदुभ्या 
जातं भवद्धिः कथ नाध्यक्चीक्रियत इति पयेनुयोगस्।म्यात् । यदपेक्ला- 
वुद्ध्या यद्भिरवादि कमुत्पद्यते तत्तस्यैव पल्यक्षामित्वस्यापपि साम्यात्। 
नाशस्तु तस्यादशटविदेषपविदिष्टमगवदपेकश्चावुद्धरत्यन्ताभावात्। स 
च विशेषणस्यास्य नाह्ादित्यक | तत्र कारणनाश्स्येव नाश- 
कत्वन तदत्यन्ताभ्नावस्य नाकस्येन क्चिदप्यकट्पनात् । अदृष्ठ 
शा पेक्चावुख्य)ः स्वतन्बकारणत्पेन विश्िषएत्वेनाकरारणत्वाच्च । तथा- 
चादृएनाह्यादेव नाद्यः । न चापसिद्धान्तः, पितचरणेरनकध्योपदिष्ट- 
त्वात् । अत पव तृतीयाध्यायतच्ववोधे वधमानोपाध्यायेदचरमवु- 
द्धिनाराकत्वमदण्नारास्याक्तम्। न चापेक्षावुद्धिनाह्यस्य नाशकत्व 
दवित्वात्पर्तः प्राक्रारणीभूना समप्रुहाटम्बनरूपोपेक्नानु द्धः । प्रव्यकविषय- 
कवुद्धेः कारणत्वे द्वितात्पत्तिसमये प्रथमवुद्धनाच्चे द्रस्य क्षणि- 
कःन्वापत्ति; सित्वास्थ,£) तृतीयादिवुध्युत्पात्तदश्ायां प्रथमादिवुद्धि- 
नाशो द्वि्वाचयनुत्पस्यापातश्च। यदि ह्विखात्पच्यनन्तरं सस्कारणापक्चा- 
वुद्धि न।छाः तृतीयक्षण तन्नारान द्विच्वनारास्तद् बुद्धत्वस्यक्षणद्वयाव' 
स्थितत्वमायाति । अदघ्रनाहस्य तु नाद्ाक्रत्वे कदवाष्टएनाश्ः कदा 
च द्विच्पनार इत दुज्ञयामेति चन्न। कायण द्विखनादृषएटनाद तेन 

द्विच्वनाश्चात् । ननु परिमाणस्थटे ध्यणरुक्रपरिमाणायुरोधेन पर 
माणुद्धिखस्यावदयकत्वेन भवतु भागवती सा द्विच्वभाविका घटादौ 
किमथ तदपेक्चावुध्या द्विच्वमिति चन्न। प्रयोजनमन्नु सन्धाय सा. 
म्रस्य्या कायो(न)जनात् । ननु भागवसया द्विच्वचित्वाद्यारम्भकावेश्ा- 
बुद्धेः सच्ाद्धरे पराघपयस्त स्वाः सख्या; स्युरिति चत् \ दा. 
पत्तः । नन्वेव द्िरवश्रित्त्रादे यगपदुलखादे कपिञ्जखाथिकरणाविरोधः। 
तत्र हि बहुत्वनेकद्धित्वयोरपदरितत्ये चरमवहुत्वस्य ग्रहणाशाकथतय। 
व्युद स्त्व कचित्तस्य कचिदन्यस्य ग्रहणस्याननुगमापरया निरस्त 
त्वे कर 11शिद्रहुत्व्तख्याया ग्राह्यत्वे अरथमिकत्वन कत्वमेव गद्यत 
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श्त्यापात्तः तत्र त्रत्वादृानां युगपरदुत्पाद् युगपञ्ज्नेच कथं तत् 
काचित्कम् । तदादाय तदिति चत्, क्वचिच्वतष्रादीनामपि पूव. 
सुत्पादाज्ञानाच्च । न च सकटसस्यान्याप्यत्वत जत्वग्रहणमिति 
तदथा, व्याप्यस्य व्यापक्रं विहाय ग्रहणे प्रमाणाभावात् इति चेन्न । 
त्रित्वनत्रहणकपिञ्जटत्रयालाघवेन चित्व्रहणमित्यत्र कपिञ्जलाधि. 
करणात्रत्वादकः युगपन्नात्पद्यत दति तु नापादेयम् । भिन्नयारपेक्ला. 
बुध्वा युगपदुत्पादवदेकापक्षावुध्यापि तत्सम्भवात् । योगिनां केषा. 
चद् वरयकत्वात्तद पक्चाबुद्धरव परमाण्वादद्धित्यजनिका तथाच 
तक्लाशादेव नाशा नारण्रनात्रादित्यक । तन्न । सगादौ या{गनामभ।चें 
परमाणा द्विच्वानापस्या दचणुक्र परिमाणानापत्तः । तचरदवरापे- 
्वावुद्धरेव कारणत्वात् नाकस्य चादष्टनादास्यैव वक्तव्यत्वात् 
परमाणौ द्धिन्वनाशा समवायिकारणनाशात् परमागोर्निव्यत्वात् । 
नाप्पसमवायिकरारणनाशात् तदेकत्वस्यापि नित्यत्वात् एकत्वना- 
दन दिस्वनाशस्य क्वचिदप्याटेखनात् । न चदवरापेक्ावुद्धिना. 
द्ान्नाश्ः तस्या नित्यत्वात् तस्मादरषएनाशादव नाश्चो वक्तव्यः| 
एवं च सवे कारणतया ऽरषएटस्यावरयकत्वे तस्य च टानिवत्य- 
तया तन्नाशशस्य।चर्यक्रत्वे सवच्रारष्टनारादव द्वित्वादिनादा इति 
तु वयमावदयामः। 

परत्वापरत्व च चतुथक्षण नए उध्पययत-वहुतरतपनपरिस्पन्दा 
न्तारेतजन्मत्वादिक्ञानस्य भगवत एव भावात् । ननु क्षणपरिहव 
पकेनापि तपनपरिस्पन्देनान्तरितत्दासम्मवात् परिस्पन्दस्य क्षण 
चतुएटय्ावस्थायित्वात्कथं बहुनरतपनपारस्पन्दान्तरितत्वम्, त. 
दमावे च तदूबुष्रभाव कथ परत्वोत्पत्तिरिति चन्न । अट्पक्षणान्त- 
रितजन्पापेक्षया भरूयःक्षणान्तरितजन्मनि परत्वात्पत्तरविराधात् 
तप्रनपरिस्पन्दपदेन कारोपाधेरेव ग्रहणात् । एवश्च द्वितीयक्षणका- 
खपिण्डकारमण्डटसंयागयारसमवायि कारणनिमित्तकारणयाः सच्चे 
वुद्धश्च भगवतः से चतुथक्चषणनष् तृतीयक्षणे क्थ न परत्वो- 
ह्पतन्तिः । पवमपरत्वोत्पत्तिरप्यप्रव्यूदाऽनु सन्धया । देशिकतटुम 
योत्पन्तिरपीत्थमेव । कारणाक्रारणस योगेन कायाकायसयागोत्पस्या 
कञ्िरेशसयगमाद्ाय सयुक्तसवागाट्पायस्त्वादि सम्भवात् तदेश: 
स्याप्यकारणत्वादकायेस्वाच्च कारणाक्ारणपदेन समवायिकारण- 
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तद्धिक्नयोग्रेहणात्, अन्यथा काठाद्विना जगत्कारणेन निष्क्रिय. 
विनष्टेन धटेन सयागानुत्पस्या तस्याविभ॒त्व स्थात् । पवं च 
यन्न ददो घटादि दिर्तायक्चणेऽस्ति तस्यात्पच्याऽशधारतया निमित्त. 
कारणत्वेपि सयागो न विरुध्यते । पवं च भगवत्प्रभतेद्िर्वःयक्चणे 
सयुक्तसंयोगादपीयस्त्वादिक्ञानसम्भवेन तृतीयक्षणे देशिकतदुत्प- 
तिनं विरुद्धा । स्वकमजन्यस्तु सयोागश्तुथक्चणनषे न भवति तृती. 
यक्षणे दविर्तायक्षणोत्पन्नकारणवेगजन्यवेगन कमसम्भवपि कमौत्प- 
स्यवयिकचतुगक्षणे सयो गोत्पत्तिक्षणे समचायिकारणस्याभावात्। 
विभागस्तूत्पद्यते न वेति ? तत्र नोत्पद्यत एवेति श्रयः-तृतीयक्षणे 
पू्रसयोगनाश्कविमागोत्पादककमेसखम्भवेपि विभागानुत्पत्तेः । एवं 
च रूपादिष्वेकाद्शसु पथिव्यां केचन सावन्निकाः केचनन तयेति 
साधितम् । 

केचित्त कार्यो त्तरसत्वे समवायिकारणतया तृतीयक्षणे घटरना- 
दापव ने भवति तस्य रूपाद्यत्तरकाटत्वादिव्याहुः । तन्न । 
कायत्तरसस्वेन कारणत्वेन कारणत्वे प्रमाणाभावात् सम्रवा- 
{यकारणासमवायिकारणप्रतिबन्धकाभावानामविनद्यद् वस्थत्वन 
परे कारणत्वात् । गुरुत्व तु पतनास्मवायिकारणत्वेन सि- 
द् ध्यत्तत्त सावे्चिकमेष । कारणगुरत्वेन द्वितीयक्षणे कार्य गुरत्वो- 
त्पत्तेः । द्रषत्वस्य तु नैमित्तिकस्य कवाचित्कत्वं व्यक्तमेव । न च तत्ते- 
ट ज्छाीयमेव द्रवत्वम् तेजःसंयोगान्वय्यातरेकानुविधुयित्वात् । 
सस्कारस्तु स्थितिस्थापकः साचेत्रिक पव कारणीयन कायं जनना. 
त् । वगस्तु प्रव्यक्षसिद्धेपि कमणा प्रत्यक्षान्थथासिद्धिकारणाय 

कमणः कमाजनकतयात्तरकममकारणतया साधितः। तस्याप्यसावंनरि- 
कत्वमव्र सघेन्न कारणे बषेगासंमवन द्धितीयक्षणे साव्चिककायैवे. 
गाभाघात्। भाष्यङता स्थितिस्थापकः किमिति नापात्त इति चेत्। 
न आर्याणां पयंञुयोगस्याचुचतत्वत्ति । पष च गुणनिणयो गुण. 
क्रिरणावस्यादावप्यसुलभ इतीह वानु सन्धय इति ॥ 

( भ्यो० ) पृथिव्यादीनां नवानां पुनः पञ्चनापित्यादिरूपेण 
साधम्यमभिधाय प्रत्येकं तेषा वेधम्यमाह दरेत्यादिना । 

क्षित्यादिमनःपयन्तेषु प्रकरणेषु इदानी समम्प्रतमकेकशो वैध. 
म्यं मुच्यत दति । नन्वेककरौ दति वी्सायां सप्रत्ययस्य विधाना. 
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चथ वौप्साभिघानम् । 
पककर विनिषनस्ति विषया विषत्तन्निभाः 

शते व्यासप्रयागाददाष इत्यक । प्रत्येकं क्विव्यादेर्बीप्ता्यां वेध 
म्यम पुनव(प्साकरणमवान्तरमेदेन शरीरादीनां वेघम्थज्ञा 
पनाथामात गुरवा वदन्ति । वेघम्थं तु-विशि् इतरस्मात् व्या 
चरत्ता धमा यस्यासौ विघमा तस्य भावो वैघम्यमसाधारणस्तच्व 
व्यवस्थापकरा धमः केवरव्यनिरकयजुमानमिति यावत् | 

तज्राद्1वुदिष्टत्वातेरथव्यास्तदु च्यते पृथिवीत्वामिसम्बन्धादि- 
ति॥ प्रथवति टक्ष्यनिदंशः प्रथिवीत्वाभिसम्बन्धादिति लक्ष. 
णमसाधारणो धमः । पृथिवीत्वनाभिसम्बन्धः पृथिवीत्वेनापटक्षितः 
सपम्रवाय दति । प्रथिवी घर्भणी इतरेभ्या सिदयत इति साध्यो ध्रः 
परथिवीत्वाभिसम्बन्धात् । यस्त्विततरस्मान्न सिधत न चासो पु. 
यिवीत्वन सम्बद्धो यथोदकादि। न च तथा पृथिघीत्वेन ना. 
भिसम्बन्धः पृथिवी तस्मादितरभ्या भिद्यत हइति। समवायो 
ह्य तिव्यापकत्वादलक्षणः स्यादिति पृथिवीत्वं चिद्ोषणम् । नन्वेवं 
पृथिवीत्वमसाघारणत्वाद्यवच्छदसमथौपेति समथविहोषणतः 
हेतोदांपः । न पक्षऽसम्मवित्वाशङ्कापरिदहाराथत्वात् । तथाहि 
परथिवौत्वात पृथवीत्युक्त परक्षास्त नास्तीव्याङशद्का न निवर्तता- 
तस्समथममिसम्बन्धपदृम् । ननु च मावप्रत्ययादव सम्बन्धा. 
विगते; षषठधा वा प्रथिव्या भावः पृथिवीत्वमिति स्वश्ब्देन तस्या. 

समिधान व्यथम् | तन्न । भावप्रत्यया ऽभिश्ञब्दबृत्या भावमाभधत्त 
नाभिसम्बन्धम् । नच गम्यां बुत्तिमाधित्य सम्बन्धपदस्य घे. 
यथ्यम् । शाख तथाभावेऽतिप्रसन्गात्। षष्ठी चानियतसम्बन्धा। षष्ठधा 
वा पृथिव्या भावः; पृथिवीत्वमिति । स्वदाब्देन तस्याभिधानं 
व्यथम् । तन्न । अभिधायकलति विदिष्टसम्बन्वलामायाभिसम्बन्ध- 
पद्म् । नजु चेवमुपाथिभेद।दवास्तवो भेदःसनवा यस्येव्यवार- 
कछ लक्षणं कथामरितरभ्या मदक्ञापकामति स्यात् । न कद्पितसदस्या- 
प्यथक्रियाकरणात् । यथा धो्रस्य। तथादि-धोघ्र कणेग्राष्कु 

द्थाकाक्षसंयागोपलक्षितो नमोदेश्षः, स चाघास्तवमेदोपि शब्दो. 
पङन्धिङश्चणामथक्रियां दधाति । तद्वलस्मवयप्यदोषः । 

समवेतं वा पृथिवीत्वं लक्षणम्| परथिर्वत्वं च तदसित्तम्बध्यत 
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दत्यमिसम्बन्धश्चति कमेधारयपरिग्रहात्। ननूमयपदव्यभिचाय- 
भावाद्विरोषणसमासः कथम् । तथादहि-सति सम्बध्यत इव्याभेसमस्व- 
न्थः; समत्रेतं रूपादि दषएमित्यथवत् परथिवीत्वम् । पृष्धवीत्वं चत्यु- 

त्ते नसमवेतं प्रथिवीत्वं सम्भवतीति व्यमिचाराभावः । अथापु- 

यिवीग्याच्रत्तिरूपं पृथिवीत्वमसमवेत तन्निरासायाथवद्भिसम्ब- 
न्धपदम् । न । तस्य।सिद्धत्वात् । प्रमाणेन दि प्राक्षिद्धस्य विह्ञेषणन 

व्युदासो दृष्टः । यधा नीटेनानीलादेनवापोहः सिद्धो वृ्तिवक्रल्पा" 

सुपपत्तेः। दाधक्रस्याप्रमाणतया वास्तवसामान्यसद्धावादेकपद्ाग्य 
{मिचारेपि कर्मधारयसमासाभ्युपरगमाद्रदोष इति । कचित् । अभि. 

ग्रहणमभिसमन्तात्सम्बन्ध इति पश्च व्याप्त्यथमाभिमुर्येन च सम्ब 

स्थ इति केवरव्यतिरेकाठपभिचारेण गमकत्वप्रदशेनाथेम् । 

ननु किनितरस्मादयाचृत्ता प्रमाणस्िद्धा पृथिवी पक्षीक्रियते अथा 

प्रसिद्धेति । यचप्राक्षद्धा पक्चीकरणमयुक्तम् । अथ प्रमाणप्रसिद्धा 

टपराचत्ततया तदि लक्षणवेयथ्श्रम् । अथाव्याच्रत्ततयापटब्धा 

तदसद् व्याच्रत्त हि पदाथानां स्वरूपं तन च वपुषा गृह्यमाणा 
धर्मिणो न रूपान्तरणेति दध्म । नैतदेवम् लेकप्रसिद्धवरोन 

प्धिव्या पक्षाकरणात् । तथाहि--यत्र जनानां प्रायि्ातिन्यवहारः 

स! पश्व कृनेदयवाधः । नन्वितरेतराश्रयत्वम् । पृथिवातरेभ्यो भिद्यत 

त्येतद्रपेभ्यो सदः साध्यस्तेषां तु पृथिवीतो भेदेन प्रातिपन्नानामः 

विभावो घटत इत्यकाप्रतिपत्तौ इतराप्रतिपरत्तरभयाभावप्र ङ्कः । 

तन्न | असाघ।रणधर्मोपटम्भसहकारिणेन्द्रियेण व्याचुत्तरूप्रतया नि 

विंकस्पकक्ञाने पृथिवी, प्रतिमासते । तथाऽ्वाद्योप्यस्ताधारणघमा- 

पटम्भाव्याद्रया मः परस्परं चश्चुव्यापारादेव प्रथन्ते । स्वयं प्रतिः 
पन्नेपि मेदे परप्रतिपादनायानुमानोपन्यासः । तथाहि~विप्रातिपचम- 

नः पररः प्ररार्थानुमानेनैव प्रतिपाद्यत दति । अथतरेभ्पो मदे साध्थ- 

<वादयोपीतरेभ्यो भिद्यन्त इतिःविद्यमाने सपक्षे कथं केवछव्यतिरेका- 
व्यभिचारः 1 न । साष्यरापरिक्ञानात् । तथाहि-परृथिवीतरभ्यो भिधयतं 

इति प्रथिवीतरभ्यो निस्वनोषभ्यां भिद्यत इति साध्वराथः। तथाच 
सपक्चाभावः न ह्यदकादयः स्वात्पभ्यो भेदिन इति । अथ पृाथेवीत्व 

ययस्ताधारणधमद्धि्यते ततोप्यन्यस्माद्धद्यत हत्यनवस्था । अभ. 

द्रे त॒ साध्यसाधनभावायुपपन्चिः । अतो स्वता भिद्यते क्षितिरपि 
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तथ।भावेन घाधात् । अथ पृथिवीत्वं पृथिष्याः विशेष्यते पथिकी च 
परथिवीस्वेनति इतरेतराश्चयत्वम्। नैतदेवम् । प्रथिव्यामनुबतमान 
वपुषा मद्।न्तराद्वयावुत्तस्यान्द्रयव्यापारन्ींवक्रटपकक्ञान परति- 
भासनात् । तथाहि -अनुगतस्वभावस्यापीतरस्मात् व्याघ्त्तं स्वरूपं 
सामान्यस्य । तच्च प्रत्यक्षेण स्वयं प्रतीतमपि परप्रतिपादनाय हेतत्वे. 
नाभिधीयत इत्यनवस्थाद्मावः।न च सचंथा विप्रतिपद्यमानः प्रति. 
पाद्यः स्यादिति घमिन्ञान सामान्यन साधनक्ञानं चाभ्युपेयम् । केवट - 
मितरभ्या सिक्ना पृथिती न प्रतिपद्यत इति साधनोपन्यासः । तेथकः 
वाक्यमावत्यमानं भूयांसलमथमाहति शब्दाथनरूपणपरत्वेनाभमि. 
सम्चध्यते-परथिगीत्वाभिसम्बन्धादिति वायम् । तथाच सामा 

त्य चाब्दार्थः | तस्येकतया संकतकारणादिति जमिनीयाः  चिरष।. 
स्त्वनियतदिम्देशसम्बन्धितया न कात्स्यनापटीन्धमांजा मवन्तीनि 
कथ संकतचिषयाः । अथ यावतामुपरम्भः तावर्स्वच सद्भतक्ररणाद् 
व्यवहारः । ताहि विशषान्तरे सङ्कतासम्भवाद्धधवराराचपपत्तिः। 
न चायागिनः प्रव्यकमश्षविशषोपलस्भः । न चानुषरव्ेप्विदमस्य 
वाच्यामदमस्य चाचकमिव्याभिधानामिधेयनियमनियागप्रात पत्तिः | 
समयप्रतिर्पात्त च विना छब्दश्रवणादथप्रतिपस्यभावः । अथाभिन्न- 
निमित्तमुपादाय ॥वषषु सङ्कनस्तदप्यसत् । अभिन्ननिमित्तसद्धा- 
वपि विङ्ञषाणमानन्त्य नातिवतत श्लि । सामान्य सदुनात्सामान्यं 
धाष्डाथः। नच सामान्यवति सङ्कतापटमन सामान्यमभमिधायानन्तरं 
विराचघु वतिष्यत हति वाच्यम् । वरम्य व्यापाराभ्युपगमेन छन्द 
कमेव॒द्यादीनां विरम्य व्याप्रारासम्भवादि'ति सृत्रविराघात् | तथाच 
चिरोपणप्रतिपत्तावेव क्षाणत्वात् विक्नाप्याप्रातपादकं तदुक्तम्- 

विरोष्यं नाभिघा गच्छेत् क्षीणदाक्तिविंशोषणे। 
अथ सामान्यप्रतिपत्तरपुरषाथत्वाद्धिरषाथतया प्रतिपत्तुः प्रचर 

स्िनिव्त्ती न स्यातामिति । तन्न । सामान्यप्रतिपरयन्यथानुपपस्या 

विरोषाचवाध सति प्रह्ृत्तिनिच्स्याभावात् । तथादहि-निराधारं 
हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत् । इत्याधारप्रतिपत्तिरित्यकमति- 
क दिपतेन ) 

सवमेतदयक्तम् । अलिक्च्निमित्तोपादाने सति सामान्यकति 
स द्भतकारणात् ।. सामान्यचांच्छन्दषथः । तद्ययथानन्टयनावस्थिता 
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विशेषा तथा शक तेष्वभिन्नं सामान्यमेकत्रोपटन्धम् । तदुपटंमाव्- 
लपटमभ्यमानापि विशेषा सामान्यववृत्याः । सङ्कुतविषयाः श- 

व्दाश्चानित्वर्त्वीप विरिटानुपूवासचेवा दति । तथाहि--यत्र 
यत्रेदं सामान्य पद्यसि तत्र तत्रायशब्दः प्रयोक्तव्यः । 

इत्थम्भूताच्च शब्द्रादयमथः प्रतिपत्तव्य शति संकतमप्रहो 
विक्नपाणामानन्त्येपि घटवत हति । तथाच रशाब्दश्च्णात्-सामान्य 
वतयं प्रतिप्रत्तिर्टणएा । सा च सङतप्रतिपात्तमाक्चिपति । संकत- 

श्चाननेव प्रकारेण घटत नान्यथेति । अथ गोरान्दश्रवणाच्छावले- 
यादि विश्ष्प्रतिपरत्तेने विशेषः शब्दाथः। सत्यं कि तर्हिं सामान्यः 
युक्तोऽैः प्रतीयते । न शावलयाद्विविरषः । स च शावटेयार्ि- 
द्राब्देभ्य पव प्रतीयत इति। न चैतावता सामान्यमेव कशाब्दार्थः 
प्रधरानपसज्ञनभवनोामयः; प्रतिभासनात् । तथा गामानयेत्याद्द 
प्रयागषु सामान्यवताऽथस्यानयनादिङृव्या सम्बन्धात् । अथ सा- 
मान्वममिधाय कथ विकले वतत सूर्चवरोधात् । न सूत्राथापरि- 

ज्ञानात् । तथाच सूत्रस्याथः-शब्द्ा ह्यकदा विदाषणं प्रतिपादय पुनर्वि. 
दषणं न प्रतिपादयतीषते विरम्य व्यापारा निषिद्धः, न पुन्विश्लोषणं 
प्रतिपाद्य विकष्यं नाभिधत्त हति । तथा कम विभागं छत्वाच्तर- 
सयागं करात्थकृतस्योगस्य विनाश्याभावात् । नच संयागं छरत्वा 
संयोग करोतीति चिरम्ध व्याप्रारप्रतिष्धः । तथा विश्येष्रणवरुद्धि. 
विद्रोप्यवुद्धि कृत्वा न कायान्तरमारमत इति । पवं सुखादिष्वपि 
प्रतिचधः । ननृत क्षीणशक्तेविरेषणेति विनेष्यं नाभेदेध्यात् इति । 
ताचच्छक्तेः कायैविषय्रत्वःत् । कायं च विक्ञेषणप्रतिपत्तिर्बाद्वन्चेष्य- 
प्रति पत्तिलक्षणपरुपलम्यमानं शक्तेव्यवस्थापकम् । अथ का्यस्येवा- 
मावं व्रूयात् । स चेव च्रुवाणः स्वसंवेदनमपि वाधते । विशेष्य. 
प्रतिपरत्तः संवेदनात् । भिक्नक्षानारम्बनयोश्च विशेषणविशष्यभाव. 
प्च चोद्यं नेकक्ञानाटम्बन इति । समनं चैतदुपलभ्यमानस्य 
दराव्दस्याथप्रतिपादकत्वाभ्घुपरगमात् । स्वात्मप्रतिपत्तो च क्षीणत्वा- 
त्सामान्यप्रतिपादृकत्वं नस्यात् । अथ सामान्यप्रातिपत्तटणएत्वान्न 
तत्र शब्दश्चक्तेः पर्षथः । अथेप्रतिपादनार्थश्च दाडप्रयोग हति । 
यश्चाक्तम--रग्दसामान्यप्रतिपस्यन्यथातुप्परया विशशेषभ्यवसाय 
प्रबृचिनिदृत्ती स्यातामिति । तत्र कि सामन्यमात्रप्रतिपत्यन्यथा- 
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छपपरया विशशेषावबोधस्तद्धिश्ञेषप्रतिपस्वन्यथाऽनुपपस्या षा । य. 
दि सामान्यमात्रप्रतिपच्यन्यथाचुपपस्था तथासति सामान्यमच्र- 
प्रतिपत्तौ विशोषमाश्नप्रत्तिपत्तिरिति प्रदृत्यभावः । अथ विशिष्ठ 
सामान्यप्रतिपरयन्यथायुपपच्या स तर्हिं विश्ेषध्रतिपन्नो विशेषण. 
मिति शब्दादेव प्रतीयते । अथ प्रमाणान्तरादिति। यदि शशाब्दात्क. 
थ सामान्यमेव शन्दाथः विज्ञेषस्याप्यमिधायकत्वात् । अथ प्रमाणा. 
न्तरन वा  प्रमाणान्तरभ्यापाराननुभवत् ।न च सामान्यं पर 
पक्षे विश्ेषाद्धिन्नं क्म्भवति शत्यमेदे सामान्यप्रतिपत्तिवत् विष्ोषप्र- 
तिपत्तिप्रसङ्कः । अन्यथा हयतत्प्रतिपत्तावितरप्रतिपत्तमदः। भथेष्य- 
त प्व कनचिदटूपेणाभिन्नं भिन्नञ्चति । न । भदामेदयोर्विधिप्रतिषेध- 

रूपत्वादभिन्न धर्मिण्यसम्भवः । तथादि-कि येन रूपेण भिन्नं तनैष 
रूपेणामिक्नमुत रूपान्तरणेति वाच्यम् । यदि देशमेद्।ऽपेक्षया भिन्न 
रूपमेदेन त्वभिन्नमित्यविप्रतिपत्तिः । पयो विभिक्नदेशमेद्पेक्षया भे 
दं प्रतिपद्यत इति । अथालुगतव्याडृन्तात्मतया प्रतिमासाद्वस्तुबोधा. 
त्मकत्वम् । तदसत् । अनुगतसामान्यसम्बन्धादयुगतं स्वरुपेण तु 
व्याद्रत्तमितीप्यते पव द्धिरूपता । न चंकत्वे ताद्ात्म्ये सति दिरप- 
तोपपद्यत इति समवायलक्षणः सम्बन्योऽभ्युपगन्तव्यः। स्वरूपभेदे. 
नतुमदे समवायं विना नियतविश्षण व्यपदेश्ाञुपपन्तेः। पृथिव्याः 
पथिवीत्वमित्यादिसम्बन्धं विना यावत्पृथिव्या व्यपादेक्यते तदवस्था. 
न्तरेण कस्मान्नेति नियमाभावः । यदि च पृरथिवीद्रष्दः पृथिषीत्वम- 
भिदध्यात् पृथिवीत्वशब्दस्याथो वक्तव्यः । न चासेदे तद्धितसा- 
फल्यं पदयाम दति सामान्यव (नथः पृथिवीक्ञाड् स्यति युक्तम् । मथे- 
कत्र सङ्कतितः पृथिवीदब्दः कथमथान्तर प्रवतिष्येत इत्याह । पृथि- 
वीत्वामिसम्बन्धात् निमित्तात् पृथिवीशब्द् पकनत्र सङ्धतिहः स 
चाथोन्तरपि तद्धश्षात्प्रवतत दति सङ्केतानुपपत्तर्विक्षेष प्व शष्कः 
थो न सम्भवतीति सांख्यश्ाक्तपक्षोपि निषिद्ध पव, तथा शह्- 

क्यः सर्वभावानां कायोथौपत्तिगोचरा” इति ताक्नेरासः । यत्प्रथि- 
वीस्वाभिसम्बन्धत्पृथिवी कये करोतीति पृथिषीत्वमेव नि- 
जा हाक्तिरन्था तु चरमसहकारिरूपा तत्खद्धवि कार्यकर. 
णात् तदभावे चाकरणादिति। तथाहि-- विद्यमाना अपि तन्तवः 

भ (= क, 

कार्यं नारभन्त इत्यन्त्यतन्तु सयोगं विनेति सेव शक्तिः। अथाथीन्तरमू 

२५. 
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सथीन्तरस्य कथ श्तक्तिरनथान्तरत्वेपि समानमेतत् । सेव तस्येव श. 
क्तिरिति । अथ यदि पूर्वेषां चरमसहकार्येव द्राक्तिस्तस्याप्यशाक्त- 
स्याकारणत्वात् । अन्यथा शक्ति च्येत्यनवस्था । नेतदवम् । चरम- 
स्यहि सहकारिणः पृवचेसहकारिण एव शक्तिरितरेतराभिसम्बन्धन 
कार्यकारणाव । सपव च सम्राणां भावः सामग्रीति भावप्रत्यये. 
नोच्यते । तेन हि सत्तासमग्रव्यपदेशदशनात् । ननु यद्यतीन्द्रिया 
शक्तिनैष्यत मणिमन्त्रादिना तहिं पतिबद्धो$ग्निने स्फारादिकाये- 
मारभत इति कस्य प्रतिवन्धः । न चाग्नेः । न चाग्निसयोगस्योपर- 
भ्यमानत्घादिति शक्तेः प्रतिबन्धः । तदसत् । मणिमन्मादिप्रतिषन्ध- 
क।भावस्यापि कार्यात्पत्तौ सहकारित्वात्। तद्भवे तु न कायस्योद- 
य इति तद्विशष्टसयोमे पव शक्तेन पुनः शाक्ते; प्रतिबन्धः नानुत्प- 
स्िर्विनाशो चा सम्भवतीति । चिरोत्पन्नत्वाद्धिनिष्टायाश्च पुन सुत्पत्ति- 
कारणामावाद नुत्पाननिप्रसङ्गः । अशक्तस्य कायानुत्पादकतवादित्यन्व. 
यव्यत्िरेकाभ्यां प्रतिबन्धकामावविद्काष्टाग्निसयोगे पवाग्निशक्तिरि- 
ति ज्ञातम् । पवमत्राप्पि पृष र्वान्जा शक्तिरपरा तु सहः 
कारिभूषेति । 

प्रायव्यादीनां नवानां गुणवस्व समवायिकारणत्वं क्षिव्युदका- 
सनां चतुरदशगुणवस्वं चोक्तम् । तत्न कैगुणेगुणवती केषामुत्पत्तो 
समवायिकारणत्व के वा चतुर्द॑शगुणाः क्रञ्च गुणात्मकं लक्षणमि- 
त्याह रूपादि वाक्यम् । सूपादयः सस्कारपयंन्तं विद्यन्ते यस्यास्सा 
रूपादिसंस्कारवती । किमेते स्वतन््रतया वृत्तिकृता प्रतिपाद्यन्ते 
डत सूत्रकारस्याप्यभिप्रेता इत्यारशक्षयाह पते च गुणावेनवेशाध- 
कार त्यादि । पते च सूत्कारेणाभिदि ताः । कस्मिन्नधिकारे ? गुणा 
विविधमनेकभ्रक्रारेण विनिवेश्यन्ते यस्मिन्नधिकारे स तथोक्तो द्विती. 
योऽध्यायः तत्र सूत्रकारेण प्रतिपादिताः। तथाच रुपरसगन्धस्पक्षव- 
ती पृथिवीत्यनेन विङ्षगुणाश्चत्वारोऽभिदहिताः। तथा चाक्षुषकचना- 
दिति सख्याः परिमाणानि प्रथक्त्व संयोगविभाभो परत्वापरत्वे 
कमे च रूपिद्रव्यसमवायाश्च्षुषाणीति सूत्र दरोयति । सूत्रस्यार्थो 
ूपिद्वव्यमुपरन्धिलक्षणप्राक्त महत्वाद्यपेतम् तश्च समवायास्तंख्या- 
दयश्च प्रत्यक्चग्राह्या इत्यन्यपरेणापि सुत्रेण ङपवति द्रष्य संख्या 
दीनां सद्भावो ऽभिहिलः । अन्यथा हयविद्यमानत्वादेव त्र तेषामुपल- 
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म्मोन स्यादिति । पदार्थश्च सख्या इति बहुवचनम् । सेखर्यात्वव्य- 
तिरेकणेकत्वाद्यपरसामान्यप्रदशौनार्थम् परिमाणानीति । तथा परि 
माणत्वापक्चषयाऽणुन्वाद्यपरसामान्यक्ञापनाथेम् पथकूत्वमित्यक वचनं, 
पृथकत्वसामान्यापेक्षयेकपृथक्त्वाद्यपर दुन्यताप्रदश्चनाथम्। सयोग- 
विभागाविति द्विवचनन सयोगत्वविभागत्वभ्यतिरेकेणापरसामान्या 
भविपि विभागस्य संयोगापेक्षिताक्ञापनाथम् समासकरणम्। तथा 
परत्वापरत्वे इत्यपि द्विवचनम् परत्वापरत्वसामान्यापेश्चया अपरसां 
मान्याथविपि साहचयेज्ञापनाथं समासकरणामाति । तथा पनने- 
पदेशादिति गुरुत्वात्पतन मिति सुत्रं दइरायति । यथा च प्रतने गुरत्वं 
कारणम् तथा वक्ष्यामो गुरुव्वपरीक्षायाम् । अद्भिः सामान्यमिति 
वचनादिति सपिंजतुमधुष्छषएानां पार्थिवानामञ्चिसंयोगाद्रवत्व- 
मद्धिः सामान्यमिति सूत्र दशयति । सर्पिरादीनामभ्चेसंयागाद्रवत्व 
सम्पद्यतेद्धिः तथा सामान्य यथा भवतीति सूच्राथेः। उत्तरकमवच- 
नादिति नोदनादाद्यमिषोः कमे तत्कमेकारिताश्च सस्कारात्तथोत्तर- 

मुक्तरं चेति सुत्रं दशयति । शष; शरस्या्ं क्म ॒नोष्नात् भवती- 
ति कमे च नोदनापक्ष सस्कारमारभते। कमकारिताच्च संस्कारा- 
तथोत्तरं चकः सस्कारो नैक कम।रभते पतन यावदिति । इषोः सम- 
वायिकारणस्यावगतायां समविन्णामिषोः इनि षष्ठ्यमिधानं तदवप- 
वेष्वपि कर्म्चापनाधम् । यद् वा षष्ट्ूयथस्य विचमानत्वा्तदमिधने- 
प्थदोषः॥ ` 

(मा०,) क्षलावव गन्धः रूपमनक्पकारक् हुक्ला- 

दि । रसः षडावधा मुराद) | गन्धा द्कधः सुर 

सिरसुरभिश्च । स्पशशांऽस्या अनुष्णाकीतत्वे सति षा- 
कजः। सा च दिविधा नित्या चानिस्या च । परमाणु 
लक्षणा नित्या । कार्यलक्षणा स्वानेत्या।सा च स्थै- 
यीयच्रयवसलिवकाविचिष्टाऽपरजातिषहुल्वपेला शा- 
यनासनाद्यनकोपकारकरी च । त्रिविधं चास्याः 
का चारीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम् । तत्र शारीरं दिषिधं 
-योनिजमयोनिज च । तच्चायोगिजमनपेक्षद्युक्रशा जितं 
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देवर्षीणां शरीरं घर्मविशेषसहितेभ्यो ऽणुभ्धोः जायते । 
्ुद्रजन्तूनां यात्तनाङारीराण्यधमेविक्ोषसरहिनेभ्योऽणु- 

भ्यो जायन्ते । छुकरोणितसन्निपातजं योनिजम् । तन्न 
दविविधं जरायुजमण्डज च । मानुषपद्युम्रुगाणां जरा 
युजम् पक्षिसरीखपाणामण्डजम् । इन्द्रियं गन्धन्य 
ञ्नकं सवप्राणिनां जलखाथनभिभुतेः पायिवाचयवरा- 
रभ्धं घ्राणम् । विषयस्तु दृत्यणुक्रादिप्रक्रपेणारन्धस्ति 
विधो मृत्पाषाणस्थाचरटक्षणः । तत्र भूप्देहाः 
प्राकारषटकाद्पोा गद्धिकाराः। पाषाणा उपलमणि- 
यज्वादयः । स्थाषराः ब्रह्षतणोषधिगुल्मलतावतानव- 
नस्पतथ इति ॥ 

( ष्०) ननु सुगन्धि सरङिलपित्याद्यतुभवाद्रन्धवस नक 
दाबप्यस्तीति न तस्य परथिर्वालत्रभेदकतमत आह क्षितावेवेति । 
जरादेः कुसुमादिसम्पकादो पापि कमेव गन्धव न तु स्वाभा. 
फ पिति भावः| | 

रूपपाद्रं जरादावतिप्रसक्तस्वान्न क्षितैम॑दकपत आह रूप. 
मिति । शुङ्काचनेकपभकार-शुङत्वाय्वान्तरानकज।तिपद्पम् , क्षि 
तापेवेस्यनुषञ्यते, तथाच शु्कपीतनीलरक्त।येकेकरूपवस्वं ता 
दशपत्येकरूपवदहूलिद्रव्पस्वाग्यापकजातिमच् वा साधम्यमि 
त्यर्थः । न च शुद्करूपवन्वगभनिरुकतेस्तोये तेजसि चातिन्या- 
षिः, तत्र पाकजस्वेन शुद्धरूपस्य विशेपणी यत्वादिति भावः 
रसवस्वपमपि जरे गतमत आह रस इति । मधुरादिरित्नि । पषुर- 
तिक्ताम्डकटुकषायरवणमेदात् षदव्रिधो रसः क्षितावेव, तथाच 
मधुरादिमस्येकर सवश तादश॒मस्यकरसववदुतिद्रग्यस्राग्याप्- 
कजातिमच्वं वा साधम्पेम् । अत्रापि माधुय पाक्जं ग्रा, 
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अतो न जरेऽतिमसङ्गः । क्षारस्तु , रसो लवणममेद एवेति न 
पट विधत्वनव्याघातः । ननु सोरभापोरमरयोरपि गुणान्तरयोः 
एथिव्पां सत्वादुपादिचतुदक्षगुणमात्रोक्स्या न्युनत्वमत आह गन्धो 
द्विध इति । गन्ष एव द्विविध इत्यथः । अघुरभिः सुरभ्य. 
न्यगन्धस्तेन दुगेन्धाभिन्नस्य वि्रगन्धस्य सच्वेपि न पै 
विध्यव्याघातः। ननु स्पशेबर्वं जरादित्रिकऽतिन्याप्तस्वान् 
पृथिव्या भदकमत आह स्पदे इति। अस्पाः-प्रथिव्याः, स्परशऽ- 
सुषणा तत्वे सति पाकजः -पाकप्रयोञयः, तथाच पाकप्रयो- 
ञ्यानुष्णाशीतस्पशवखं साधम्येम् । ततर वायोक्रीरणाय भयो- 
ञथान्तमर् । घटादौ पाकजस्पशैस्याप्तचेऽपि परम्पग्या तल- 
योञ्यस्यशसश्यान्नाञ्पाप्तिः । स्वणादां पाकपयोञ्यद्रवखसचा- 
तद्रारणायादुष्णाक्षीतिति । अनुष्णा्षीतत्वन्तु स्पशेतवाबान्त- 
रजातिमेदः । एृथिकीबातयोः स्पदष्त्तिरेवात्र घटक इति भाव्रः। 
पाकमयोज्यस्पशेवततापात्रं टक्षणमू अनुष्णाशषीततरे सतीतितु श्री- 
तोष्णमिन्नस्यापि स्पश्चेस्य सर्वसुचनायेमिति तवाचार्याः। 

यद्यपि षंर्पापरिपाणादीनां नवानापपि दरन्पान्तर- 
तित्वात् न कफेवकानां परथिवीतरमेदकत्वम् , तथापि गन्ध- 
वस्वविक्षेषितस्येव तेषां प्रत्येकस्य तथात्वकषम्भवान्न तानि 
विचितानि ध्येयम् । ननु पृथिवी न स्पश्ेवरती नित्यमा- 
च्रहठतचतिज।तिमसादस्पवदिति निःस्पीत्वसिद्धौ पाकजसपशै- 
धं कतः पाधम्पेमत आह सा चेति। तथा चोक्तहेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वान्न तेन निःस्परेत्वपिद्धिरिति मावः । तत्र 
नित्यानित्ययोपध्ये। परमाणुलक्षणा-परमाणुष्ठरूषा । नच तत्र 
मनामावः, टिः सावयवद्रव्यारन्था च्षुषद्रव्यसवात् घटव- 
दिव्यतुमानेन  अणुकस्येव परमाणोरपि . सिद्धेरिबाचा्याः। 
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उक्तहेतोरपयोजकस्वादन्यथा तत एव श्ुटरवयवपरस्पराया अपि 
सिद्धिपसङ्कात् । चरसरेणुनावयवजन्यः किन्तु नि एव तत्रेव 
चात्यन्तापकुष्टमहपयुक्तः परमाणुत्वव्यपदेश्च इति खतन्त्राः 

कायंलक्षणा लिति । न च सस्थानविशेषरिशिष्टः परमाणु 
पनरष तयणुकथटादिभतीस्युपपत्तौ कायद्रव्ये मानाभावः, परमा- 
णनां मदश्वव्रिरहेण संस्थानविद्रेषावच्छन्नस्यापि तस्य प्रत्यक्षा- 
सुपपत्तरिति भावः । पह न पारेमाणान्तरं किन्तु विलक्षण. 
संस्थानव्रस्वपेव, तदव च परत्यक्षतायां पमरयाजकपतः परस्येक- 
परमाणारम्यक्षसेऽपि सस्थानपमेदावच्छिननस्य तस्य प्रत्य 
षत्वं नानुपपन्नमिति तु नव्पवौद्धाः । स्थरयांदीति । स्ैयेमने- 

फक्षणस्थायित्वम् । आदिना विष्टुमकत्वधारकत्माकषकला- 
दपग्रहः । अत्रयवसन्निरशषः-सस्थानगतवेलक्षण्यम् , तेविशिषट- 
त्यथेः । अपरेति । पृथिवीत्वावान्तरघटत्वपटतवाथनेकजाति- 
मतीत्ययेः । यद्यपि परस्रपटल्वादिसथुदायवमप्रसिद्धम् पट- 
त्वादिमत्येकनातिमचं परादौ घटादौ पाथिवद्यणुकादो चाव्या- 
षम् , तथापि कायते सति पटल्पटस्वादिपरयेकवश्नष्ुद्रन्यस्व- 
व्यापकजातिमरे तास्येम् । मूतेरवस्य जातित्वे तदन्या जाति- 
निंषेहयाऽतो न जखादिष्वतिपरसङ्गः । श्षयन-श्य्या, आसनं- 
पाठम्, आदिना परपण्डपादि तादश्षानां वस्तुनामुपकाराणाभि 
एेत्नां कारिकेस्यथः । अस्याः-पृथिष्याः, कार्यं -कार्द्रव्यम् , 
ष्ट्यय; सपवतत्वम् नता दारुपरभृता्ना रूणदां तज्नन्पवन्क्षा- 
दौ वा प्रसङ्गः | शररीरेस्यादि । द्रव्यसमवाय्यदात्तचेष्टावदुत्ति- 
जादिपर्वं शरीरत्वम् । तादी च जातिमेनुष्यलगोलािरूपा ब- 
त्देहेऽप्ासत, हृक्षादीनान्तु चेष्टावसं नास्ति प्रमाणामावात् प्र- 
श्यादिलक्षणकारणवापाच । ̀ मागावच्छद्करात्तद्रव्पसपवा।य्प- 
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दत्तिजातिमखरूपन्तु शरीरत्वं दक्षादावतिपरसक्तलान्न भाष्य- 
छृताममिमरतम् , टक्तादोकिंषयप मेदेन वक्ष्यमाणत्वात् । स्मृयनन- 
फत्ानजनक मनादत्तिसेयोगाश्रयत्वपिन्दरियत्वम् । सुपुप्त्यनुराषन 
रवङ्मनायगस्य ज्ञानपतापान्य मरति हतुत्वं स्मरत्यजनकत [वह् 
यात्पराहटत्तत्वं स यागस्य विश्चषणं वाच्यम् । व्यापारप्रयासस्या 
साक्षात्कारकारणत्व वेन्दरियत्वम् । शरीरन्दरियभिन्नकरायद्रन्य- 
तेव विषयत्वम् । ननु क्षरार न पायवपयानिनतात् सुष।।ददे- 

हवेत् इत शर! रावच्छद्न पायवत्वामावप्तापनाच्छरारस्य षाः 

1थंवत्वं बाधितमतस्तन्न भागासिद्धिरत आह शारीरं द्विविधमिति । 
यानिश्चब्दस्ष कारणवाचित्वाद् योनित्वं यदि कारणाजन्यलरं 
तदाक्तहतोः स्वरूपासिद्धिरेव स्यान्न तुभागासिद्धिरि्यन्यथा त- 
जनिवेक्ति तत्रायोनिजमिति। गुक्रशषोणितपम्पकाभमवत्रमेवायोनि- 
जत्वम् । तच द्वानामृर्षीणां च शरीरे खरूपासिद्धमिति भावः| 
थद्यपि देवा ऋषयश्च शरीराण्यव तथापि राहा; किर इत्यत्रेव ता- 
द्त्म्यम् । अगयवारभ्यत वा षष्ठुयथः। नतु शुक्रशमोणितापमव- 
स्य यदि तदितरकःरणाप्रमवत्वं स्यात् कारणसापान्याजन्य- 
त्वमेष स्यादतः कारणान्तरं दृशेयति धर्मविरेषसाहतेभ्य इति । 
तत्तदेद।वच्छय मागदैतुपुण्यसहकृतेभ्य इयथः । अणुभ्यः-पार्थि- 
वपरमाणुभ्यः । परयाज्यत्र पञ्चम्पथः । श्ुद्रजन्तूरना-दकशमशका- 
दानाम् । अत्रापि पृच्रवत्तादारम्यारदेक षष्ठवथेः | यातनाश्न- 
रीराणीति। यातना-दुःख तन्मात्रावच्छद कीमूतक्षरीराणीसयेः ! 
शुक्रेति । श॒क्रशाभेतयोः सन्निपातो पिरखनं तजनित श्षरीरं यो- 
निजमित्यथः । तच्च-तदपि । ग्मधारकं चमेपुटकं जरायुस्ततो 

` जातं जरायुज । मानुपषेति । यद्यपि गृगा अपि. पश्व एव त- 
यापि मदिदन्यापाद्धद्नापन्याप्ठः । पच्युपद प्रम्यपश्चपरय् भ 
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गपद्मारण्यकपश्चुपरम् अता भेद इति साचा; | पृगाणामिति 
वहूवचनस्य गणस चकत्वादराक्षसाद्नापप्युपग्रहः । सरीप्रपा- 
वक्षःसपणकशारीः; सपेक्रसरटपत्नापत्स्यप्रमृतयः । अत्र मा 

नुषादिश्ररिस्य गन्धव सेन पृथि्रात्वसिद्धों तस्य पाभोतिक 
त्वमसि द्धिभूतपश्चकजन्यत्वप्युक्तेव न तु तदुपादेयत्वमयुक्ता जाति- 
साङ्यापत्तेः शीतस्पशादरो पाधिकत्वेन तत्र नछत्वा पाधकत्वा-- 
द्जार्तयानापरनारम्भकतवे पञ्चमिपिलिता द्रग्यारस्मस्यासम्मगः 
वारचेति ध्येयम् । ५ 

पायिवपिन्दिषपाह इन्द्यमिति। सवेमाणिनां-पवजती- 
यप्राणिनाम् । जलाद्यनभिमृतैः पारधिवाययतैरारन्ध-गन्धन्पञ्- 
कपिन्दिय, प्राण -घ्राणसज्गकमित्यन्वयः | प्रतिनियतजछाद्यभि- 
भूतनासिकानां पुंसां गन्धग्राहकेन्द्रिय सखे मानामावमावेद यितुं 
जटाद्यनभिमुनरिदयुक्तम् । न च प्रणस्य पार्थिवत्वे भरमाणा 
भावः, गन्धः आश्रयद्रव्यसजातायकरणक्रानु मवग्राह्मः प्रतिनि- 
यतेन्धियग्रधकशब्दान्यगुणत्वाद्ध।स्वररूपवदित्यनुमानस्येव भ- 
पाणत्वादिति भावः | . अत्राकषटविशेषजनिता नासिकेव।स्तु घ्रा- 
णपदस्याथस्तततनिकषे एव च प्रन्धग्राहको ऽस्तु गन्धानुभवो ऽत - 
द्दियकरणको जन्यसाक्षाकारलवाचाक्षुषवदिसदेरपमयोजकतवा- 
दत्युत्ताताः 

पार्थिवं विषयं निवेक्ति विषयस्विति । दग्यणुकादीति । ̀  
दुव्यणुकत्रसरेण्वादि क्रपेणारब्धः पार्थित्रावयनैरित्यनुषजनी- 
यमू , नातो जरदातरततिप्रसङ्ः । पार्थिवावयवारभ्यलव तदीष. 
रूपादावप्यतो दरन्यत्तराखामाय दुव्यणुकाद्क्रमणत्युक्तम् । 
दुव्यणाकदिशेक्ष्यत्वराभा्थं तदभिधानम् । यथपि चमोस्थ्या- 
दिमेदेन प्षीरधूवदध्यादिभेद्न पत्रपुष्पफङमूखादि मन चान्त 
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दरन्थग्रन्ये परथिवीनिरूपणम् । २०१ 

एव पार्थिवविषयास्तथापि गेोतमनये प्रमेयाणां द्रादशविधस्वपरत् 
फतिपयानामेत पार्थिवकिषयाणां कणादनये बरैविध्यापिः्याशये- 
नाह त्रिविधा पृत्पाशणस्थावरलक्षण इति। पृखं-मृर्िका- 
स्वम् , पाषाणलवं -पस्तरस्वम् । इमौ जातिभेदौ । स्थावरतवन्तु 
छृत्यवच्छदकादरत्तिमागावच्छदकटत्तिजाति पत्वम् । तादृशी च 
जातिरटेक्षसतृणत्वादिः सुखभा । स्थावरस्रमपि टदक्षत्वतृणता- 
दिव्यापकः पृथिषीत्व्पाप्यजातिमेद इति ल्राचायोः । भूपरदे- 
दाः-काष्यादयः। भाकारः-प्राचीरं) इषटका-खोष्म् , आदि 
ना पत्रिकाद्युपग्रहः। मृत्तिका ब्दासिका प्रथिकीवि- 
कारा हृत्यथेः । के पाषाणा इत्यत्राह पाषाणा इति । उपलः. 
शिका; मगिः-पदूपरागादिः, वजं-दहीरकम् । आदिना गेरि. 
कह रिताखमनःश्खाद्यपग्रहः। के स्थावरा इत्यत्राह स्थावरा 
इति । दृक्षपदं पुष्पारफलिक्षाम्रादिषपरम् नातोऽग्रिपप्य बन- 

स्यतिपदस्य वेयथ्येम् । तृणघ्ुखपादि । ओषधिः-फटपाकान्ता 
कदटयादिः। गुरमाः-प्रसिद्धाः। छता-माघव्यादिकाः । अता. 

नाः-केतक्याद यः । बनस्पतयः-पृष्पं विना फलिनां वराखत्थाय्याः॥ 
छे, कः क. 

( सऽ ) शक्षताचवेते । पवम् गन्धा गघवर्वनव फाथव्या अ 

साघारण रव्यथेः। स्पतु रूपत्वेन नासाधारण जखादो सात्, 
किन्तु अनेक विधरूपल्वेनत्याह रूपमिति । अनेकविधरूपसमाना- 
धिकरणद्रव्यत्वन्यूनर्जत्तिजातिमत्वं पृथिव्यामेवेत्यथः । नतु नित्या. 
नित्यभेदेनानकप्रकाररूपवत्व जलादाववात्यत आह श्ुक्दाीति। 
सयं भ्रक।रो विवक्षित इत्यथेः। यद्यपि नानेकविध रूपमवयविनि 
युगपस्प्रागुक्ता ऽब्याप्यचरुत्तितानिषेात्, नापि क्रमशः पीलुपाकमते 
इ्यणुकपयन्त नाद्ानन्तरं परमाणावेव पाक्रन रूपान्तरोत्पत्तेः पूवद्य- 
णुकदेनष्टत्वात् त्र रूपान्तरायुत्पत्तेः, तथापि परमाणुनेव।द्ायानेक- 
शि घरूपवरवं प्रथव्याः । यत्तु विजातीयरूपवद्घटरपराादव्यक्तीरादाय 
अवयविभ्यप्थनकविधरूपव्रस्वमिति । तक्न। परत्यकाषयथविनि तदभावेन 

२६ 
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तस्समुष्रायेऽपि तद् मावात् ' परत्येकाव्रृत्तिश्च धमे। न समुदायच्रात्ति- 

रिति न्यायात् । अत एवावयदचिन्यनेकविधकूप्सामानाधिकरण्यमपि 

न पृथिदीत्वे अनेकविधरूपाधिकरणस्यावयविनाऽ्रसिद्धः दधि 

करणानयिकरणत्वस्य सामानाधिकरण्यस्य च दुखमत्वात् । रक्ष 

समानाधिक्र्णत्वेः सव्यपररूपसपानाधिकरणत्वं त्ववयविभ- 
दमादायावयविनमादाय पृथिर्बात्व समवतालि भावः । यथा 

दङ्कादिरनकप्रकारस्तथा श्ुक्रतरादिरापि पृथित्याप्रवत्यप्यवधसम् | 

जलादौ जलादिरूपपेक्चयोत्कपापकषयोरमाकात् । प्रतीनिस्तु क्रः 
चिज्जायमःना ओपाधिकत्वाद्यनुविधानान्। ननुन दुङ्कादौनि 

रूपाणि गुणाः किन्तु जातय पव । एवच यथना व्यक्तगुपपत्ताघ 

त्वादीनि व्यज्यन्ते तथा शुङ्काद्याऽपि। नच तर्तमाद्िभावस्त- 

थासति न स्यादिति वाच्यम् । आश्रयास्नरासश्रणामिश्चणाभ्यां तदु- 

पपन्तः। भवन्तु च। गुणा शवर शु्गादयः परन्तु जगतीयतता पकेका 

प्व नित्याश्च। नच पाकाच्छुङ्क नष रकमुन्पन्नासत्ादिप्रनीत्यनुषपः 

्िस्समवाय्रस्योपाघ्रस्सम्भवात् इनि चन्न । जातत्वे गोत्वादिना जा- 

तिसङ्करप्रसङ्गात् आश्रयमिश्रणामिघ्रणाभ्यां धघटत्वादावुत्कपापकष- 

योरप्रतीतेश्च । यदपि भवस्तु वेत्यादिना नरुक्तं तदप्ययुक्तम्-बाघक 

विना प्रत्ययस्यान्यथात्वकस्पने मानाभावात् ।न च नीरं नषटाम- 

त्यादेनखसमवायो नघः इत्यादिरयः। ज्ञानविषयताया अनुव्यवसा- 

यसान्निकव्वन तथानुव्यवसायाभावात, निःत्यस्मानेकस ्रचतस्य जाति- 
त्वापत्तेश्च । न च रुङ्कादि{भन्नत्व सानि नित्यत्व साति अनेकममवेतत्व 

जातिटक्चणम् .गोरवात् शङ्क दीनां नित्यत्वसिद्धौ जातिस्वासद्धिस्तत्ति- 

द्ध नित्यन्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्चयाच्च। किञ्च यहस्य समानाधिकरर 

णमुद्भूवरूपवस्वं तावद्वहिद्रत्यप्त्यक्षता्रयाजकम्। तत्राद्भूतत्वम 
नुद भूतत्वं यमपि जातिरित्येके । उद् भूनत्व जातिरनुदभूतस्वे न जातिः 

किन्तु तदभाव इत्यपरे । शुङ्कत्वादिना पररापरभावानुपपर्या तन्तद्याप्य 

नानोद्भूतत्वस्वीकारात्तेषां प्रत्यक्षत्वभ्रयो जकत्वस्वीकारेऽननुगमापच्या 

कारणङ्पपाकश्रयोज्यजातिभ्यां सकरापरया तत्तद्याप्यनानाजात्यभ्य- 

नेगमापत्या चानुदू भूतत्वमव जातिस्तद् भाव उदू भूतत्वं प्रतिबन्ध. 

काभावतया पत्यक्षस्व प्रयोजकमिति चिन्तामाणक्कतः । तन्न रूपरस्यदु 

ग देरेकेकतवे कथं स्वरूपमनुद्र तमुद्भूत च भास्करकरनिकरस्य तयो 



द्रव्यग्रन्ये एपिकी निरूपणम् । २०३ 

रकतया जातव्याष्यवरृसितया तत्राव्याप्यन्रत्तितापत्तेः। अपि च शुङ्कवि- 
जातित्वे नित्यगुणत्वे वा कारणरूपे काधरूपसाटद्यापेक्षा न स्यात्। न 
हि सदश्च कारणरूप कायरूपकारणत्वनापयुस्यते -तस्योभयथा नित्य 
स्वात् । नापि कारणगतैव ज्ञातिः कार्यं तिष्ठति घरत्वस्य कपालऽभा- 
वात् । नपि कारणगत एव गुणः कार्यं तिष्ठति विजातीयरूपवत्सु 
तन्तुषु पटगताचिचरूपभाचपथसङ्खात् । तस्मात् कारणगतसदशरूपस . 

व्यपक्षतया कायेगताः दुष्ादयो जन्या पचति जातेमः।नचजा- 
तिपश्चे प्राथव्या एव पाथवीनिवत् दङ्कादेव शक्तमिति वाच्यम् । 
टुङ्गादे श्चिञद दानादिति सद्भुपः। 

रसाऽपि रसत्वन नासाध्रारणः किन्तु अनेकविधत्वेनेत्याह रस 
दति। नयं केशिदाटङ्कारकेरप्रावधः केशि नवविधा गणिन दति क 
थे षड्विध दत्यत् आद मध्रुरेनि। असौ नालद्करिकाणां रस इ- 
व्यथे; । मधुरमधुरतरत्वाद्िरपि प्रकारभदो द्रष्ञ्यः। 

ननु भवतु गन्धो गन्धत्वनयासाधार्रः स परकारभद्वान्नवा 
इत्यत आह गन्ध इति । सुर भितरत्वादिरपि पधरकारमभदा द्रणएव्थः। 

नयु स्पा न स्पदचत्वनासाधारणो जटत्वादिसाधारण्यात् , ना- 
प्यनुष्णाश्यीतत्वन बायुसाधारण्यात् , नाप स्परात्वसाक्षाद्याप्य- 
जारयाऽनेकावेध्रस्पन्त्वेन, सा हि श्ीतत्वादिन च श्षीताद्यः पुथ- 
व्यां सम्भाव्यन्त इत्यत आह स्प्यो इति। अच्र {पाकजस्प्ररोव- 
स्वेनंवासाधारणता अनुपष्णारीतपदं च स्वरूपपरम् । पाकजवच्वं ते- 
जस्ययि खुव्णद्रवस्य नेमित्तिकत्वात्, अक्रशेऽपि च दवददटनद- 
ह्यमानवेणुनिनदस्य दहनाकाङसयागासमवायक्रारणत्वात् , त- 
थाच स्पशं विराषणम्। यदपि द्यणुकादे कारणगुणक्रमणेव गुणा. 
त्पादस्वीकारःऽतथापि पाकप्रयोज्यस्परावतरक टक्चषणम्, परमाणुसप्रयः 
पाकजन्यत्वादेव पाकश्रयोञ्यः द्यणुकादिस्परस्तु पाकजन्यपरमा- 
णुस्पराजत्वादिभिः । पाकजत्वं चात्र पाकानन्तरं मृदुकरिनमावायु- 
भवात्, यन्न नानुभूयते तत्र परथि्ीस्पश्चत्वेनानुमानात्। 

यन्त वद न्ति-पृथिव्यां स्पशं नास्त्यव किन्त्वोष्ण्यरोत्याभाष 
पवेति । तेषां तथास्ति तस्थास्त्वाचत्वाभावे तद्गतसख्यादयो 
नोपङभ्यरान्नेत्यन्र केमुत्तरम ( आष्ण्यरत्य प्व परस्पराभिभू- 
तक्त्याऽनुष्णाञ्चतत्वनापरभ्यते दत्य । तद्नस्तःकरणभाष्त. 
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मिव । पकस्य बव विनाऽसिभवाभावन  तस्येवोपलन्ध्याप- 
तद्वंयोश्च परस्पर पेक्षवरखुवत्वदुबटत्वयाविरोधेनासम्भवात् ऊष्ण- 
दीतयोश्च परस्परविराोघेनेकत्र पृथिव्यामसम्भवात् | सन्नि 
प्रजलतजसेरव तयोः परस्पराभिवन तथा प्रतिमानमिति चत्, 
पकस्य बलवत्तां विनाऽभिभत्राभावात् , पथिः स्पशंरहितत्व- 
ऽत्व।चत्वापत्तसक्तत्वाच्च । प्रायक्रीगतत्वन प्रतीतबोधकं विनाभ्ा- 
न्तत्वायुपपत्तश्च । मावस्वऽपि चनजेश्चषो सखुराविद्यादाविवन विरुद्धः। 
न च तत्र सुरविदाविरोधित्वेन(१) तथः ५कृतऽपि शीतोष्णविसेधि- 
त्वस्यानुभवसाक्षिकत्वात् । 

वस्तुतस्तु अनुष्णार्शातित्व जातिरेवास्य शाब्दस्य रूढत्वन तनजा. 
धरितत्वात् । अन्यथा तत्तत्प्रततिदशायां शत्योपष्णविरोधिप्रतीत्याप 
रेखा लत्योष्ण्यप्रतात्यापश्चापत्तरिति संस्चपः। 

इदन्तु विचार्यते । ् रस्तरादरौ कथ न गन्धोपरम्भः ? न तावत् 
सुरभ्यसुरभ्यवयवारब्धत्वन. तदभावात् अवयवगन्धस्येवोपटम्भा- 
पत्तः, विजातीयरसवद्रभ्याया हसतक्याः नैरसत्वेऽपि ठदवयवे 
रसापटलम्भात् । न च प्रस्तर्रसरणारव विजातीयगन्धवदारभ्यतया 
निर्मन्घतयाऽन्त्वावयविप्यन्तं गन्धामावाद् द्यणुकादिगन्धवस्तुना- 
पटमभ्यत्व ऽतीन्द्वत्वादति वाच्यम् । प्रमाणसहताया पफताचत्याः 

कुःखष्रः कट्पनाया अयुक्तत्वात् । 
यन्न प्रस्तरभस्मनो गन्धवच्वेन तत्परमाणोगन्धचत्तया तदारभ्पस्य 

स्तरस्याप गन्धवसम् । नच प्रस्तरभस्मनारारम्मकपरमाणुमेदो 
यद् द्रव्यध्वसजन्य यद द्र्य तत्तदुप्रादानेपादयामति व्यासः । अग्रिम 
दव्यपदानुपादनि कपाकध्वसजन्य घटध्वंस व्यभिचारः । प्रथमद्- 
व्यपद्ानुपादाने भिथ्याज्ञानध्वसजन्ये कायव्यूह व्यभिचारः-तत्रान्वय 
व्यतिरेकाभ्यां तस्यापि कारणत्वादित्यक । कप।लप्रागमभावध्वसजन्ये 
घरे ध्याभिचार इत्यपरे । ददान। शालप्रामशिर ध्वसजन्ये ध्वं सकत्- 
नार ङ्कारे व्यमिचारस्तद्वारणायारष्टाद्वारकयद् द्रव्यध्व्जन्यमि 

स्यादि । इदानीं पाश्वरस्थवहिप्दान्तरालिकाभित्तिनाशजन्ये बाह्िपद्- 

जन्ये महावहौ व्यभिचारस्तदुवारणाय धवंसत्वेन जनकत। विवक्षि 
ता। तत्र अ संसर्गाभावत्वेन जनकता । एव चारष्टाद्वारकध्वसत्ाषघ- 
च्छिश्नजनकतावदद्रव्यध्वसखजन्य यदद्रञ्यध्वसजन्यं यद्द्रव्यं तश्लदु- 



व्यग्रन्थे पधिषी निरूपणम् । २०५ 

पादानोपादेयमिति व्यापेरिति। ६.4 
तन्न । परपरया गन्धवत्परमाण्वारन्ध भहत्य विजातीयगन्धव 

दारब्धे व्यभिचारात् । नाप्यभिमवात् प्रस्वरे. गन्धानुपलम्भः, अ- 
भिभावकगन्धोापलरस्भापरत्तरिति । 

अज्राहुः-मचुद्धवादेव तत्र गन्धानुपलम्भः। स च।दषएाविशेषात् 
पाकजरूपवच्वानुमानेन प्रत्यक्षत्ताप्रयोजकस्यान्यस्याभावात् । ननु 
विजातीयगन्धवदारभ्ये पाकजरूपवति व्यभिचारः । न च विज्ञाती. 

यगन्ववदनारभ्यत्वे सति पाकजरूपवच्वाददिति रेतुः, सत्यन्तस्य ख- 
निद्ग्धत्वात् । न च विजातीयावयवगन्धाचुपलन्ध्या तत्सिद्धिः णु. 
कस्यैव विजा्तीयगन्धवत्व तदनुपच््युपपत्तः । साक्षादवयवस्या. 
चू तविजातीयगन्धवस्वेन वापनुपलन्धरिति चेत् । अत्र व्रूमः 
पव दहि सजातीयगन्धवत्प्रस्तरपरमाणुसखय।गे,पि श्यणुकसयोा. 
गऽपि न अस्ररेणुरति नियमे किचत्थयाज्रक वक्तव्यम् । तत्र च 
अदृष्रविशेषस्य प्रातवन्धकत्वं चाच्यम्। विजातौीयगन्धघवल्प्रसतरपर- 
माणुत्वादिना कारणता प्रस्तरद्यणुकत्वादिना कायता वा वाच्या। 
उभयथापि गोरवमन्यथाप्युपपत्तो प्रिथिव्यां गन्धप्रागभावाभावस्तु क- 
द्पनोायः! तस्मात् यच्र प्रस्तरपरमाणुद्यणुकामि वा विजार्तीयगन्धव- 
वति परे वा साक्षादवयवाः परपरवयवा तथा तस्प्रस्तराश्न्त्या- 
चयवी निगन्धः परत्र तु अयुद्भूतगन्धो गन्धानुद्भवप्रयाजकस्या. 
दष्टस्य घ्राणानुराधेन कल्पनात् अन्यथा तस्यापि निगेन्धतच्वापच्या 
सगुणन्द्रियत्वव्याघातः। यञ्चाक्त-'साक्षाद्वयवस्याचुद् भूताविज।तीय- 
गस्धवरछ मेति, तदपि न-उयणुकपयन्त कापि उद् मूतगन्धवच् गन्धो- 
पटम्भापत्तः। 

इदे चव्यम् । यथा विजावीयगन्धवद्ारन्धो निगन्धः तथा 
विज्ातीयगन्यवदारम्येन भिमेन्घन गन्धवतारब्ध। निगन्धावयवा- 
वच्छेदेन गन्ध्रारम्भकाभावेन विज्ातीयगन्धारन्ध इव गन्धस्याव्या. 
प्यच्चःत्तत्वापत्तेः । एव च यत्रेकः सृहष्मोऽप्यवयवो विज्ञातीयगन्धो 
वा तत्रान्येषामवयवानां बहूनां महतां च सजातीयगन्धवस्वेऽपि ना 

खथविनि गन्धस्तन्न सवावच्छदेन गन्धोपलम्भस्तु भूयोभिगन्धवद्- 
भिरवयवेर्निगीन्धमावतिरस्क।रात् । एवं चकः सुह्मो अशयवो यश्च 
विज्ञातीयरूपवान् अन्ये स्थृखा बहवश्च सज्ातीयरूपवन्तस्तन्रापि 



१०६ सराक्प्रह्ास्तपादभाष्यं 

अवय विरि चिरमेव रूपमुत्पद्यते नोपलभ्यते तु तद्धागस्थाभावात्। 
अत पत्र करादिनाधाच्तेऽपि चिघ्नत्वेन चिच्ररूपोपरुम्मोऽवयवगत- 

. विजातीयरूप्रय्रहस्थाभावात् । तस्य चान्वयभ्यतिरेका्भ्यां तद्भ्य 
कत्वात् । न चेवं असरेणा तदृग्रहो नस्यात् अतिसुक्ष्मे त्र तदू. 
ग्रहे प्रमाणाभावात् । ननु पाकजत्वेन पाथिवरूपस्पक्योस्तुद्ययोग- 
क्षमत्थनेकस्योद्धवेऽपरस्याप्युद्धव उच्यते, पाकजत्वं तु गन्धस्पि 
समानं, तथा च कथं रङणोद्धये गन्धानुद्धव इति चत्। योद्भूनस्पशौ 
पृथिवी सोद्भूतरूपवती यदुद्भूतनीर रूपवत् तदुद्भुतस्पश्चमिव्यव 
नियमस्वीकारात् । योद्भूतरूपवती पृथिवी सोद भूतगन्धचती योद् 
भूतगन्धवती से।द्भूतरूपवतीतिं वा नियमस्यानङ्गीक्ारात् । प्रथम. 
नियम पृथिवीपद़ानुपाद्राने जलादौ व्यभिचारः । योद्भूनङूपवती 
पृथिवी साद्भूनस्परशव्येव;द्धितीयनियमास्तु इतिचेत् । न । नयनगत 
पित्त व्यभिन्रारात् । तच्राप्ि मणिप्रभासहचरितनीलभागे व्यभिचारं 
हति चत्) न। तदनभ्युपगमात् । नयनगतपित्तद्रभ्य।दौ व्यमिचारादेव 
न तृलीयनियमः। घायूपनीतचम्पकभागे व्यभिचारान्न चतुर्थोऽपि, 
रसेऽपि न तुख्ययोगक्षमत्वाङ्गाक्रारः रसनगतपित्तद्रत्यस्योद्भूतर 
सस्योदूभूतरूपत्वाभावात् प्रस्तराद् खदूभृतदूपस्योद् भूनरसत्वाभावा- 
श्यति सक्चेपः। 

ननु प्रथिवी यद्यनिव्येव तदाऽवयवानवस्था स्यादथ नि. 
व्यव ताह निष्प्रमाण स्यात् प्रत्यक्षस्य जसरेण्वादृरनित्यतया पृ 

थे वीत्वानङ्धीकारात् । एतत्कारणतया नित्यजुमानामति चेन्न। घि 
जार्तीयन कारण विजातीयक्रारणाननुमानात् गन्धवच्वस्य पृथिवी 
लक्षणस्यातिव्याप्तश्चत्यत आह साचति।का नित्या का चानि. 
त्येत्यत आह प्ररमाण्विति । टक्षणा-स्वरूपा। 

ननु परमाणौ धमाणाभावो वैरोषिकाणां पत्यक्चाचुमानयोरे- 
व प्रमाणत्वात् प्रत्यक्षस्य तत्राभावाश्च लिङ्खमावेनानुमानस्या- 

प्यमाचात्। न च असरेणाः कायद्रव्यतया सावयवत्वेन त. 
त्सिद्धिखसरेणोः कायेत्ये प्रमाणाभावात् । तदवयवस्य पर. 
माणुत्वन भवतानङ्काक्राराश्च। पव च चघरेण्वाद्रेव समभेः। 

मच. सपव परमाणुश्चध्युषद्रव्यतया महस्वादिति चेन्न। चरस 

रेणुः सहधयवाघयवश्चा्चुषमहत्वात् घटवत् ईति परमाणुद्यणुः 



द्रव्यय्मन्य पाथवानहू्पणम्। २०७ 

कयोः सिद्धेः। न च परमाणावपि मुनैत्वेन सावथत्वलिद्धिः, अनु. 
कूुखतकाभावात् अनवस्थालक्षणस्य प्रतिक्रूकतकंस्य च सद्भावात् । 
मूत्रस्य सावयवत्वञ्याप्यत्वऽ्नवस्थायाः सहखकरणाप्यपहस्त- 
यितुमश्नकयत्वात् । भमवदनुमान कोऽयुकटस्तके इति चत् । घटादां 
चाश्चुषमहस्वे सावयवावयवत्वन निरुपाधिनियतसहचारोपल- 
भात् ¦ नु तर्हिं सावयवावयवावयवत्वमस्तु घटादौ चाश्चुषमह- 
रवस्य तन तथाविघसहचारोपलस्भात्। न चानवस्था ततेव विश्चामा- 
देवश्च द्यणुकरात् परमाणवः सन्तः। किञयथा महति मदहत्तरस्तत्तमश्च 
तथा चसरेणुतरोऽणुतमश्चत्यपेक्षितम् । ननु सावयचावयवत्वनेव 
चायु षमहत्व छाघवात् न तु सरावयवावयदत्वेन गारवात् इति चत् । 
तताऽपि सावयवत्वस्य घुन्वाते। अपिच कारणगतानि महत्प- 
रिमाणग्रद्निथिटसंयागवहुव्वानि कायमहच्वप्रयाजकानिन तु कार 
णस्य सावयचत्वमापर कायस्यव समवायिकारणत्वात् कारणगतानां 

महत्वादीनामेवासमवायिकारणत्वात् अदृष्टादेरेव निमित्तकारण- 
त्वात् अवयवगतस्य साचयवत्वस्य हि क्ोपयोगः न च चाक्चुष- 

महच्वम् प्रति अवयवगतं सावयवत्वं प्रयाजकत्वे प्रति(£पएषाप्रवाप- 
योगात् चाक्चुषत्वं प्रतितु उद्भूतरूपसामानाधेकरण्यस्येव प्रयो- 
जकत्वात् , अन्यथा वायुमहर्वस्य चश्चुष्रत्वापत्तः। तस्मात्सन्तु 

त्रसरेणारवयवा न तु तदवयवा इपि। किञ्चस्तु असरणुमहरधं 
नित्यमेव तथाच चसरण्वादिरवायमःरम्भः। न च असरणुमदहत्वम- 

नित्यं महच्त्वे सति चाश्यु्रत्वात् घटमहवच्वदिति वाच्यम् । अप्र. 
योजकःत्वाच्चाक्षुषमहत्तत्वे वा तद्नित्यतया अनुपयागादन्यस्याऽ. 
प्यनुक्ुरखुतकंस्यामावात्; अन्यथाप्डत्ममदत्वप्रत्यक्षत्वपश्च प्रत्यक्ष 
महर्वेन सावयवत्वं साध्येत । तस्मान्न परमाणुद्यणुकयोः सिद्धिरिति । 

ननु परिमाणस्व स्वन्यूनद्सिजातिव्यापक स्वभिन्नजातिव्यापकः 
मिति वा जत्यिधिकदेशाद्त्तीति वा गुणत्वसाक्षाद्द्याप्यज्ातित्वात् 

 इपत्ववत् । प्रथमसाध्यद्वयऽमदव्याप््या सिद्धसाधनवारणाय विश्ेष- 
णम् । गणत्वक्ाक्षाद् व्याप्यत्वतु गुणत्वन्यूनडात्तज्ात्यन्युनज्ञात्तत्व 

सति गुणत्वन्युनद्त्तित्वम् । अन्न जातीत्यजुपाद्ानेऽसिद्धिः गुणत्वन्यू 
 मडृत्तिसकलगुणत्वन्यूनचरत्तेत्वात् । हैत विरोषजातिषदाबुपादान 
एतद्र सान्यतरत्वे व्यभिचारस्तस्य जातिप्दुन्यहतुमस्त्ेऽपि स।- 



४०८ सटीकपशास्तवादमाष्ये 

ध्यरहितत्वात् । परिमाणत्वस्य जात्ययिक्रदेशदतत्व च म 
हच्वातिरिक्तं परिमाणपमायाति तश्चाणुत्वमेव भविष्यतीति त. 
दाश्चयासेद्धरिति चन्न । शुङ्गत्वादिव्यापक्रतया रूपत्वे मघुरत्वा- 
दिव्यापकतया रसत्वे पकत्वादेव्यापकतया सख्यात्व एकप 
थक्त्वा दिव्यापकतया पृथक्त्वे सयागविभागकमंजन्यताषच्छेदकजा 

तिव्यापक्रतया सयोागत्वावभागत्वयोदिंगादिज्न्यतावच्छेदकजाति- 
व्यापकतया प्रयत्नपरत्वापरत्वयोः भ्रत्यक्षत्वादिष्यापकतया बुद्धित्व 
जीवनयानियत्नादगतजातिव्यापकतया प्रथत्नत्वत्वे जलद्रवत्वादिः 
गतजातिठयापकतया द्रबत्वत्वे वेगत्वादिन्यापकतया सस्कारत्वेक- 
त्वादिग्यापकवया शब्दत्वे साध्यसचवेऽपि सुखदुःखच्छद्वेषगुरत्वस्ने 
हथमा धमत्वेघु तदभावात् पष्वापि उत्कषापक्रषरूपा जातिस्तिष्ठतीति 
चेन्न । तभ्यामत्रापि लिद्धस्राधनात्। परिमाणत्वमुत्कषादिभिन्नजाव्य- 
धिक्रदेशब्स्थाऽऽकाशागुणत्व साक्षाद्ञ्याप्यजातित्वात् सख्यात्ववत् 
इति चन्न। अप्रयोजकत्वात् । 

ननु उपाधित्वस्याऽऽपातत उपाध्यददीनेन सवन्रसम्भवश्नतु 
अवयवपरपरोत्कर्बण परिमाणोत्कषदरानेनावयवपस्परापरिमाणका- 
रणम् कारणोत्करषणेव कायोत्कषात्तिथा च असरेणारवयवपरपरा- 
सिद्धिरिति चन्न) त्रसरणुपरिमाणस्यानित्यत्वात्, तस्मात् ्रसरेण्वा- 
दिरवायमारम्भ इति सिद्धमंणुपरमाणतारतम्यामत्यादि तु भराची- 
जनेरेव पराभूतमिति चत्। 

अन्रोख्यते-अस्ति तावत् महच्वस्य महाश्रयजन्यत्वम् । तत्र मह्. 

स्वस्य जन्यतावच्छदकं न तन्महस्वमनन्तजन्यताजनकताषच्छेदक- 
कदटपनायां मानामावन गोरवात् । नापि महस्वत्वमाकाश्षादिपरिमा- 
णेऽनिश्रखक्तेः । नापि उत्कृष्टमहस्वे तरवादेष, नापि जन्यमहत्तत्वम् , 
जन्यमेव किं महच्व मित्यस्य विचायत्वात् । अत पवरन कायगतमह- 
तत्व कायगतमित्यस्यानिषारणात्त्ावच्छेदकस्य सम्भवे त्यागा 
योग) । पव चापङ्कष्टमहस्तर्वेन लघुनाऽनुगतेनापराभुतसम्भवेन 
अत पवत्यागायोग्येन महस्वस्य कायेता इति नाधिकपरपरापयवसा- 

नम् 1 तस्तरे परपरोत्करषेण घ्रसरेणुपरिमाणात्कषोपत्तेश्च । न च श्ल 
रेणो महस्वमेव नास्ति महस्वात्कर्षेण चाश्चुषत्घात्कषंण तस्य त्न 
कारणत्वादिति कणादमुनिनेगवसतवस्वसक्षेपः 



द्रव्यग्न्थे एापिकीनिरूपणम् । ९०९ 

का्यलक्षणायां किं प्रमाणमत आह सा चेति । दहश्ष स्वरूपं 
भरत्यक्षसिद्धमव तदेव च कायेपृथिवीति नात्र मानापेक्षत्य्थैः। 
स्थेय-मूयःसमयसन्ता। ननु सा निरत्ययस्थानावस्थापिनपानीयभ्र- 
श्ताचप्यास्त तृतीयादिक्षणनष्टघरादो च नास्ति तेजसे सुवर्णे धाऽ. 
स्तीति कथमसाधारण्येनोपदेश् हति चत् । यथोपायापायेऽपि भूय- 
स्याः परूथव्या वहुतरसमयपरीरम्भः तथा नाम्भःप्रश्रतः इत्यभिप्राय त्। 
स्थयादीदिलयाप्रदेन विषटम्भकत्वज्ञल दिषव्यूह वि रोधित्वयोभ्रहणमविष- 
म्भकत्वं दव्यान्तरगातप्रतिवन्धकत्वं तथाहि-भिच्यादिरूपय परथिन्या 
द्रव्यान्तरगत्तिः प्रतिरुद्धयते यथा वाऽन्यरूपया तिरचं (प्रति तस्याधो 
गतिस्तथा न जलतजावायुभिः यथा प्रस्तराद्विपाते सति जलेः षू- 
खाकारोऽपगच्छति न तथा जखादिपात सतीति । अवयवसन्निवेशाः 
कम्वुर्रवादयः, न चेतज्ञखादौ तिष्ठति, अत पव परथिव्यां ग्यञ्जकसत 
स्वेन भयस्य घरत्वादिजातय इति भावः । श्चयनेति । अत्राभिघाता- 
दिरूपाऽपक्ारो दषटव्यः। 

कायरूपायाः पृथित्या विभागमाह चिविधमित्ति । अचर शरीर. 
मिन्दियं विषय दति परित्यज्य शरीरन्द्रियविषयसंश्कामिति भयुज्ञा- 
नस्य "शब्दायिकयादरथाधिक्य'मिति न्यायेन शरारत्वादिकं न जाति. 
रित्यभिभ्रायः । तजर शरीरन्द्रियत्वे न जाती पृथिवीत्वादिना सङ्रप- 
सङ्गात्-प्रथिवीत्वस्य घटे सखन शरीरत्वस्थामावाच्छरीरत्वस्य ज- 
रीयक्ारीरे सत्वेन पृथिवीत्वस्याभावात् अस्मदादिषारीरे च दिः 
तयसरसवात् । पवं घट चक्षुषोः परस्परव्यभिचारवतोः फृथिवीत्वेन्दर- 
यत्वयोघ्णि समावक्ञः। विषयत्वं च निस्सामान्ये खामान्यादौ सस्वा- 
न्न जाती । रूपादि साक्चात्कारानन्तरमिव स्वाहितादो ब्रह्मण्यादिसाक्चषा. 
त्कारानन्तरमपि सुखाद् युत्पत्तः हानुपरभतेरभावादि साश्चात्कारनन्त- 
स्ख तदुत्पत्तेः, तज्ासरति भोगावच्छदकत्वमरिति न शरीरत्व-श्री. 
राघयवेऽतिव्यिः। नाप्यन्त्यावयित्वे सति (त्वे) द्रव्यानारम्भकत्वे 
सति कार्यदञ्यत्वम्।) तच द्रव्यानारम्भकत्वे सत्यात्मनि भोगावच्छदक- 
त्वमिति अस्यैव व्यवच्छद्कत्वे हेषतैयथ्यात, आत्मनीति च निस्थै- 
क~-परन्न भागासावेनान्यनानवच्छदययमावात् । न च व्यथविशेषण. 
वितमेव लक्षणम् ,मरणोकत्तरं परिमाणमेदेनोत्पनन श्षोरान्तरेऽघ्यातति- 
स्तद् वच्छेदे नात्मनि भोगाचुत्पत्तः । नापि आस्मवि्ेषयुणमनःसंयो.- 

२७ 
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गवदन्त्यावयविमाश्रन्रत्तिजातिमच्वमः, एवं च मृतशरीरे देवदन्तत्वा- 
दिजातिस खन नाग्यािरिति वाच्यम् । देवदत्तत्वादिजतिः वाद्टासं- 
योग्युल्ये श्तश्रीरेऽपि सत्वन तादश्सयोागवदन्त्यावयविमात्रु- 
तित्वाभावात् । नापि आत्मविश्ेषगुणकारणमनःसयागवहुस्यन्त्याष- 
यधिमात्रचुत्तिजिशतियस्वम् , शानकारणमनःसयागवति घ्राणन्दियेऽति- 
ध्यपिघ्रीणमनःसंयोगस्य क्ञानकारणत्वन प्राणस्यान्त्यावयवित्वेन 
घ्राणत्वस्य जातित्वन सवौपपत्तरिति चन्न । प्रयत्नकारणमनःसंयो- 
गवहुस्यन्त्यावयविमान्रत्तिज्ातमस्वस्य शारीरत्वरूपत्वात् । घ्राण. 
मनःसंयोगस्तु न यत्नकारणम् । अन्त्यावयविमा्नच्रुत्तिजातिमस्ववि- 
क्षायां घटराद्ावतिन्यासिः तद्थे प्रयत्नकारणमनःसंयोगवृत्तीति 
जातिविशेषणम् । मनःसंयोगवद्वुत्तीत्युक्तौ घरादावेव गच्छति मु- 
कात्मनः संयोगात घरादौ घरत्वादीनां सत्वात् । मात्रपदादनि 
घटादावेव जातिप्रयत्नकारणमनःसंयोगवति श्रशरेऽन्त्यावयविनि 
सत्याः परथिवीत्वज्ञातेवरादो सत्वात् । मन्त्यावयविमात्रचृच्तित्वं तु 
तस्य नार्ति परमाणुपगाप्तत्वात् । 

इन्द्रिय साक्षात्परतीतिसाधनं शररसयुक्तमर्तान्द्रियमिति 
न-प्राणवायावतिन्यापिः, किन्तु स्मृत्यजनकशानकारणमनःसं. 
योागाश्चयत्वम् । क्षानकारणमनःसंयागाश्रयत्वमात्मन्यपीति स्मर 
त्यजनकत्व. ज्ञानकारणसरयोगविहोषणम् । स्मत्यजनकत्वं स्म. 
तिजननस्वरूपायोग्यत्वं तेन स्मुत्यचुपाहतात्ममनःसंयोगेन नातिव्या- 
भिः । यद्वा स्मुत्यजनको यो क्ञानकारणमनःसंयोग शत्यादिस्थः। 
उभयथाऽपि चात्मनि न याति-आत्ममनःसयागस्य ज्लानमात्रकार. 
णत्वेन स्म्ननियोग्वत्वात् , आत्ममनसोज्ञानमाज्रकारणत्वेन तत्वयो- 
गत्वस्य स्पुत्यजनस्वेऽसस्वाश्च। मन्ति तु मनश्धक्चुरादिसयोग- 
मादाय रक्षणगमनम-चक्षुमेनःसंयागस्य स्पृत्यजनकत्वात् स्मर 
व्यजनकेऽपि चष्षाषि साश्व । नच त्वस्यग्यात्तिस्स्वचो क्ञानमा- 
व्रकारणत्वेन त्वड््रनःसंयोगस्य स्घ्ातिजनकत्वात् स्मृत्यज्ञनके स- 
स्वाश्चेति चत् । न । त्वचो क्ञानमात्रकारणत्वानभ्युपगमात्। शान 
कारणपदाञुपादान पण्डमनःसंयागमादाय घटादावतिष्यासिः, मः 
नःपद्ानुपावानेऽपि वादशचक्षुरादिसयोगसत्वात्। त्वचो क्षानमात्र- 
जनकत्वपक्षे तु शछभ्दे तरोदुभूतवि्षशुणानाश्चयत्वे सति क्ञानकार. 
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णमनःसंयोगाथयत्वमिन्दियत्वम् । अत्र शब्देतरपदं श्रोऽव्यासि- 
धारणाय । नचु भागाक्िद्धिवारक विशेषणं हेती नोपादीयते उ्यासिग्रा- 
हकस्थव सार्थकत्वात् ,तत्कथमेवमिति चत् । अखण्ड़ामवे वेय्थ्यामा. 
धात् । अस्लण्डाभावे न वेयथ्यीमत्य्र किं बीजमिति चत् । अखण्डा- 
भावे न वेयथ्यमित्यस्य त्वयमथोऽखण्डो निर्दिरोषणो योऽभावस्तन्न 
न वैयथ्थमिति । पष च यदि सद्धिशषणममावः स्यात् तदा तस्मिन् 
श्यर्थीकृते $प्यमावावस्थितेः स्याद्विरोपणवेयथ्वम् । मवति तु 
प्रतियोगिनो विशेषणत्वम् , पवश्च तस्मिन् खण्डां पूरव किशचि- 
एस्येदानीमविक्िष्टस्य प्रनियोगतया प्रातयोगिमदनाभाचमदाव् 
पृवतनाभावानवास्थितेः क वि्ाप्रणवयथ्यंम् । तदेव हि विके 
षणे व्यथै यस्मिन् व्यर्थीकृत विशेष्यमागस्निष्ठतीति, न- 
खातर तथा, विशिष्रप्रतियागिकादविशिषएटपध्रतियोगिकस्य भिन्नस्यैत्ो. 
पगमात् , यत्र तु अमावस्यच सराक्षाद्धिशेषणमुपादायते तत्र वेयथ्यै 
भवत्येव । यथा पवेतायन्निधूमः प्रस्तरमयत्वे सति निवह्ित्वादिः 
त्य्न । अत एव यच्राभाचस्य प्रतियोग्यवखरण्डत तन्नापि तेयथ्यम. 
घत्येव यथायं प्रमेयो चहुथभाचादित्यश्न, उभयत्र विद्ोषणसखरण्डनेऽपि 
चिराष्यावस्थितः। पवं च यत्राभावस्तद्िक्षणस्तत्र सम्भवं विशे 
षणवेयथ्यं भवति न तु अभमावप्रतियोगिविशोषणवेयथ्यं प्रतियोगिमे. 
दैन{भावमेदात् । एवं च विरोषणवयथ्येषीजं विङाष्यावास्थतिरेव त. 
हइ भावात् अखण्डामाव न वैयथ्यंमित्याभप्रायात् । प्रकृत विशेषणनि. 
घास्य वेयथ्यंवजिस्याभावात् प्रति्योगिमेदस्यामावान् प्रतियोगिभे- 
दस्याभावमेदप्रयोजकलया प्रमाणसिद्धत्वन प्रकृत विद्ाष्यस्यैवानव- 
स्थितेः । तस्मादखण्डाभाव न वेयथ्यं शब्देतरप्दस्यति सिद्धम्। 

कचिस्तु वि्षणं र वधं-संक)चकं विकाराकमयुभय च । संको-, 
चकं सुरभिधूमादिद्यादौ धूमान्तरस्य वि दोषणेन व्यावतेनात्।विकाशकं 
परमेयत्वादित्यावौ प्रमाविषयत्वेन घटादिसाधारणहेतुभरापेस्नदन्तमै- 
तप्रमास्वेन तु गृह्यमाणेन तद प्राप्तेः । अनुभय द्रव्यधूमदित्यादी,व्यप- 
देन संकोचस्य विकास्य वाऽकरणात्। तत्र संकोचकस्यानुभयस्य च 
विद्ाषणस्य मवतु वेयथ्यं विकाश्चकस्यतु न तत् अधिकरणान्त. 
अौवेन विकादाक विशेषणे सत्ति हेतोष्योधिगह्यते तत्परिहार तद्. 

धिकरणान्तमौवेन तद् म्रहणात् , अन्यथा प्रमाविषयत्वादित्यन्न शष- 
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वेथथ्यैतत प्रमाप्त्वादित्येव क्रियत घरादिरूपदेत्वधिकरणाप्राभिषिं 
तक्वेय्यमुलम् । एवं च शब्देतरपदानुपादे ्रोच्रसाधारणदेतोरभा- 
घात् विकाशकतय। तद्विशचेषणञ्जुपादेयम् । पवमुद्मूतविन्ञेषगुणाना- 
धयत्वं सतीत्यादिरिं हेतुः रात्रे नास्ति शाब्देतरव्यादिस्त्वस्ति । तथा. 
च विकाश्चतया साथकतेवेव्या्टुः। 

लक्षणेन द्विधा भदसाधनम् ।टक्ष्यं पक्चीकृद्य छक्षणे यथा परथिवी- 
तरेभ्या भिद्यते पथिवीत्वादित्यादौ ।दइतरत्पक्चीरृत्य टक्षणग्यतिरे्ेण य. 
था इतरे परथिवीनिषठमेद प्रतियोगिनः परथि्वीत्वामावादित्यादो। पवश 
प्रकृतेऽपी तरे इन्द्रिय निष्ठमेद प्रतियोगिन उद्भूतविन्तेषगुणानाध्रयत्व- 
समानाधिकरणज्ञानकार्ममनःसयोगाश्रयत्वामावादिति देतो श्रो 
स्यभिचारस्तत्र दतुभावपीन्द्रयानिष्मेद प्रातयोगेत्वाभावास्तथ। चाने. 
न न्यायेन व्यभिचारवारकतयैव शब्देतरपदस्य साथकत्वं तदृगभै. 
हेत॒भावस्य धोत्रेऽभावादिति तच्वचन्तामणो पक्षघरमिश्राः । तदत. 
त्वम्। पव हीन्द्रियमितरेभ्या भिद्यत इत्यनेन प्रकारेण भेदसाथने 
वैषथ्वानपायात् । भत्मत्वमितरभिक्नवृत्तीव्यादिनज्ञानस्य मोक्षाचु- 
पयोगित्वेन बहुषु स्थलेषु प्राप्ततया लक्ष्यविरोष्यकञ्ञानस्येव मोक्ष- 
कांक्चििरपोश्चतत्वेन तत्रेव वैयथ्यैसमाधानस्याचितत्वाञ्च । अन्य- 
थाः गन्धस्तहचरितङूपवस्वमपि पररथिव्या ठश्चण स्यात् । इतरे पथ. 
वीनिषएठमेदप्रतिवागिनो गस्धस्षहचरितरूपामावादिदयज्राखण्डाभावे 
वैयथ्योभावात्। विशेषणत्याग इव विशेष्यत्यगेऽपि प्रतियोगिभदेना- 
भावमेदात् । प्ररथिवोपक्षकायुमान अय््थ॑मवेति न तथा टक्षणमिति 
यदि, तदा प्रकृत ऽपि तुल्यम्-डन्द्रयपश्चकानुमान चयथ्यानुद्धासत्। 

यदपि प्रमाचषयत्वापित्वज्रव विकाक्कतयान वेयथ्यम् , तदपिन 
विचाय्माण चतुरचतसां चमत्कारमाचरति, तथासति भागासिद्धि- 
छारक विशेषणं उयशथमिति श्ास्रलिद्धान्ताय जखाञ्जाछि्वितीर्येत- 

भागा्िकिवारकस्य चिकाशकत्वादव, परमाविषपत्वादिव्यश्रतु भर- 
प्ात्वादिति न हेतुः यथोक्तविरोषणविश्ेष्यभावे वेयथ्यौमावात् | 

नयु विकाश्चकस्वाद्वेयथ्यात्(?) यन्निष्ठा व्याप्तियैन विक्षेषणेन 
विना गृहीतं म शक्यते तत्लार्थक्र, यथा व्यभिचारवारकं यथा वा- 
धपरसिद्धिवारकम्, न चेतत्सा्थकताप्रयोज्कतं भ्रकृते सम्भवति तेन 
किनपि ग्यासिग्रहस्तम्भवत। च घ यद्धिङ्ञरणान्वमावेन 
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व्याप्तिर्यन विशेषणेन विना गृहीतं न शक्यते तद्धेत्वाधेः 
करणमादाय व्यात्तिप्रहाथे तद्विश्षषणसाथकयामत्यादि साथक- 
ताप्रयोजकं कटप्यामिति वाच्यम् । हतुत्यािग्राहकस्येव साथकत्वे- 
ऽस्य साथेकत्वे मानाभावात् । हतोव्याप्त्यग्रहे ऽनु मानाप्रवत्तेरिवाधि- 
करणविहषान्तभावेन व्याप्तिग्रहे ऽनुमानाप्रचुत्तरभावेन तदुग्राहकवि- 
शषणस्येव वयथ्यौत् ,तस्मादखण्डाभवि न वैयभ्यंमित्येव समाधानं 
पितृचरणानुमतमस्मदनुमतम् । टक्षणेन स्वप्रब्रत्तिनिमित्तको 
उ्यवदारः साध्यते, न चोद् मूतविक्षगुणानाश्चयत्वे सतीत्यादिष्रह- 
्तिनिमित्तक इन्द्रियव्यवहारः प्रसिद्धा येन तथानुमान स्यात् इति 
व्यवहारसाध्यकानुमानसिद्धये तथा रक्षणमिति कथित् । तदपि वि. 
पश्चिद्धिवक्षितमिव उ्यतिरकस्राधने तथापि वेयथ्यात् गन्धव स्वाप्र- 
बृत्तिनिमित्तकपृथिवव्यिवहारस्येव साधनेन टक्षणेन स्वग्रबत्तिनिमि- 
तको व्यवहारःसाध्यते इति नियमाभावाच्च ,तस्पाद भावप्रातयोगि. 

विदोषण न वयथ्यभिः्येव शब्दे तरपदाथेसाथकतावीजमिति सक्षपः। 
धाश्चयत्व घरादाचपि धरत्वादिससवात् सयोगाश्रयत्वमपि आ- 

काशादसयोगाश्चयस्वात् कारणसयोगाश्चरयत्वमपि क्मक्रारणनो- 
दनाभिघाताश्चरयत्वात् क्चानकारणसयोगाश्चरयत्वमपि चश्चुःसयोगा- 

धरयत्वात् मनःसयोगाश्चयत्वमपि पण्डमनःसयोगकारणक्रपालमनः- 
सयोगाश्रये कपारृऽतिव्यातिश्च तदथं ज्ञानक्रारणमनसयागाश्रय- 
त्वन् । हृदानीमास्मादो गतं तदयं शब्देतसेद्भूतविकशेषगुणस्वे सती- 
ति । अत्रानाश्रयत्वे सतीद्याद्यप्रसतिद्धं गुणानाश्रयत्व सतीत्याद्यपि, 
विशेषशुणानाश्रयत्व सतीत्यादि तु मन्ति प्रसिद्धमेव चश्चुरादौ च 
न याति तदथेमुदभुनेत्यादि । इदानीं शओरोचराव्यापक तदथं शब्देत- 
रेति । ननु विक्षषेति व्यथं शाब्देतरोद्भूनगुणानाश्रयत्वे सतीत्य- 
नेन सवेसामञ्जस्यात् सख्यादेरपि चक्चुरादावनुद् भूतत्वद्िति 
चेश्न ! अखण्डाभाव व्रयथ्याभावादिव्यके । दक्यादावाश्चयप्रत्यक्लाप्र- 
लयक्षत्वाम्यामेषव प्रत्यक्षाप्रत्यक्षत्वयोः सम्भवनाप्रत्यक्चत्वप्रयोजकत- 
खाऽनुद्भूतत्वमिन्युदृभूतस्वमेव चशक्षुरादिसख्यायामिति विश्चेषपद्- 
मिति वस्तुगतिः । 

प्रतीयमानतया भोगसरा धनत्वं विषयत्वम् । भजन यदि प्रतीतिपदेन 
साक्षात्कारो विवश्चितस्तद्ा वाधार्विषयत्वादौोपचारिक तत्स्परंस्व 
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विषयत्वम् नो चत् सोपि विषय इति । 
तत्र शरीरमिति । तन्नर--शरीरादिषु प्रथिष्यामेवेतत् जला 

दिश्रीरस्यायोनिजत्वाद् । पुथिवीत्र शरसीरारम्मकन्रत्ति दभ्या 

रम्मकचत्िद्र्यत्वन्यूनन्र त्ति जाव्यन्युनन्नात्तजातस्वात् जलवत् । 

अ्रात्मत्वादौ व्यभिचारवारणाय द्रव्यारम्भकवुततीति । दभ्या 
रम्भकन्रत्तिजातित्वाव्युक्तौ तन्तुत्वादो व्यभिचारस्तदभै द्रष्य 
त्वन्युनडत्तिजत्यन्युनतरृत्तीति । ननु द्रव्यत्वन्यूनन्रत्तिजात्यन्यूननर 
सीव्युक्तो पृथि्वीत्वेऽपि न याति मूतेत्वादिन्यनञ्ुत्तित्वात् । 
आरम्भकपदस्य समर्बायकारणपरतयाऽऽत्मत्तादौ व्यभि 
चारवारणाय द्रव्यपदम् तस्यापि सुखादिसमवायिकारणत्वात् । 
श्रीरेतरमाजार्स्मकत्व उथमिचारवारणाय जातित्वादिति, वद्धि 
न शरीरारम्मकचृत्तीति । ननु दव्यत्वन्युनइृत्तिजात्यन्युनवुत्तित्व द््- 
व्यत्वन्यूनह्त्तजातिसमानाधकरणात्पन्तामावाप्रतियागित्वम्, तश्च 

शरारेतरमान्नारम्मकत्वेनाऽस्त्येव शरीर(वयवे ऽसस्वात्तथाच कथं तत्र 
व्यभिचार इति चन्न । एव हि परथिवीन्वस्थापि द्रभ्यत्वन्युनवृत्तिजा- 
तिन्युनचरत्तित्व म्यात् जरत्वाद् समानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियो- 
गित्वात् । तथा च यद्यज्जातिश्रतियागिकाव्वन्ताभावसमानायिकर- 
णम् यद्यन्जातिसमानाधकरणात्यन्ताभ।व्रतियोनि तत्तज्जातिन्यू 
नब्रत्ति.न च शाररेतरमात्रारम्भकत्वं तथा पृथिवीत्वाद्यत्यन्तामावस- 
मानायिकरणत्वात्,अन्यथा भूतत्वमूतेत्वयोर्मिथो न्युनवुत्तिता स्यात्, 
परस्परसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगित्कात् । अत पव यद्यत्स- 
मानाधिकरणं यद्यत्समानाधेकरणःस्यन्ताभावपनियोगि तत्तन्न्युन- 
बृत्तीत्यपि नभूतत्वमरूतत्वयाः परस्परन्यून््ात्ततापत्तेः। न चष्टापत्ति 
भव्यवहारात् , तस्माद्यद्यत्प्रतियोगिकात्यन्ताभावासमानाधिकररणम् 
यध्त्समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि तत्तन्न्युनन्रत्ति, न चेवं श- 
रीरेतरमान्रारम्भकत्व पृथवात्वादिसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रवियो- 
गित्वऽपि पृथिवीस्वादिप्रतियोगिकात्यन्तामावस्रमानाधकरणत्वात्, 
पष च दभ्यारम्मकपालादिष्त्तौ द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिजान्यन्धुनवृसौ 
क्रारीरेतरमाश्नारम्भकत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। यदि 
ख मावुषश्चरीरस्य गन्धवन्तया परथवीत्वे सिदे पृथिव्याः शरीरारम्भ- 

कर्वं स्िद्धमक्ष, तदा परथिक्रीत्वमयानिजयरोरारम्भकनसीत्याधेवायु" 
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मानम् । न च टष्टान्तासिद्धिः, पृषैनयनेव पृथिवीत्वष्टष्ठन्तेन ज. 
लस्य शरीरारम्मकत्वप्रसाधने तत्रैव पयांप्तिजंलादौो शक्रश्ाभणितयोः 
पाथिवत्वानेयमेन यान्यसम्मवात् । एवे च पार्थिवशरीरस्याध्यक्षसि- 
तया तद्दष्टान्तेन जखीयक्षरीरं प्रसाध्य तस्य च योनिजत्व पयवसा. 
नेन तदृदान्तन पाथिवायोनिजश्चरीरसाघनम् । 

यशु स्वगस्य सुखविश्ञाषतया शरोरसापेक्षतया तस्य शरीरस्य यो. 
निजत्वे तदवच्छेदेन गभेवा सादे दुःखोत्पत्तो स्वर्भित्वं उ्याहत्यऽयोनि- 
जपार्थिवक्रीरसिद्धिः दुःखानवच्छदकशारीरावच्छेयसुखस्थैव स्वै. 
त्वादिति छीखावत्यां वट्छमाचायाः।तन्न.स्वर्भमिणां जलीयादिश्रीरेणा- 

ऽप्यन्यथाकाद्धेः सम्भवति, म हि तेषां पाथिषत्व कुताऽपि सिद्याते 
येन स्वगीनुरोधनायोानिजत्व पयवसानं स्यात्+ न हि जखीयादिशरीर 
घरुणादिलोक पवेत्यत्र मानमस्ति येन पुर॑दसदिपुरे पार्थिवशरीरः 
स्यैव सिद्धिः स्यात् । तस्मादुक्तनयेनैव परा्थिवायोनिजक्षासीरसिदधिः। 
पव च सुखानवच्डेदक शरीरावच्छेयं दुःखान्तरम्, तदञुरोधेनापि 
न पाथिवायोनिजकश्शरसिद्धः। योनिस्पशसुखवारणाय हि तथा 
करप्यत। तन्न च मातापित्रोयनिस्पशेसुखेऽपि पुत्रस्य नारकीयत्वमु- 
पद्यते । जखीयादिश्रीरेणान्यथासिद्धिश्च कथं वारर्णाया । पवञ्- ` 
स्परवत्परमाणुत्वेन साक्षात्परपरासाधारणशर्यरादिमेदसिन्नद 
घ्यमा्समवायिकारणता्यां खाघवेन सद्धायां सवेषां परमाणूना 
श्ारारन्द्रियविषयान् प्रति स्वरूपयोग्यत्वेनादछावक्ोषसहक्षारिणमाः- 

साद्य कदाचिच्छरीर कदाचिदिन्द्रिय कदाचिद्धिषयानारभन्ते तथा 
च जलादि परमाणुनां श्युक्रशोणिताखम्भवे योनिज्ञारभकत्वमेव, पाथि- 
वानां तु यदा यथाइषटतदा तथाऽऽरम्मकत्व तषां श्ुक्रशोणितनिरः 
पेश्चाणां विष्याद्यारम्भकत्ववत् श्रीयारम्भकत्वस्या.ऽपि स्षम्भवाद् । 
छृमिमक्ाकादिदरीराणां च पार्थिवानां योन्यनपेक्षत्वमष्यक्षसाल्चिक- 
मेषेति सक्षेपः 

नु शार्रस्थय पाश्चभोतिकत्वश्चतेः कथमेकसमवायिकारणकं 
शारीरम् ?नचेकस्य समधायिकारणतया+न्येषां निमित्तक्षारणतया च 
तदुत्पत्तिरिति भूतकारणकत्वेनापि भैोत्तिकत्वोपपत्तेः पञ्चभूतसम- 
वायिकारणत्वस्याश्चतेरिति वाच्यम् । विनिगमनाभावेनाकाशम्यतिरिः- 
कानां निमित्तकारणत्के प्रमाणाभावात् , आकाशस्य तु निःस्पश्चतयाः 
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दभ्यसमवायिकारणत्वामावेन श्चुतिसिद्धकारणत्वस्य निमिश्वक्रारण- 
व्वात्। न च भुतचतुष्कसमवायकारणस्य श्य रीरकस्य न य्थासम्मच- 
मेकेकमूतात्मक्त्वं विनिगमनाभावादेकारब्धस्यैवापरारभ्यत्वे तत्छ- 
स्यापि प्रसङ्गात्, नापि चतुरात्मकत्वं पथिवीत्वादीनां अ्याप्यचु- 
्तित्वे जातिसंकरप्रसङ्गात् अबव्याप्यवुत्तित्वे अव्याप्यन्रस्तित्वस्यापि 
प्रसङ्खादिति वाच्यम् । चिच्नस्य सप्तमरूपस्येव दशमद्रव्यस्य स्वीकुवै- 
तैमरैत्वादिति चश्न। चचद्रव्यान्तरकट्पनापेक्षयेकेकसमवाये- 
कारणक्रत्वस्य मन्तुमुचितत्वात् । तत्र मानुषादिशरीरे पृथिवीसम- 
घायिक्षारणकत्वमव गन्धस्य यावद्रव्यभाविन्वात् मस्मारम्मक- 
त्वाश्च । जङादिगुणानां यावत्सच्व मानुषादिशशरीरेऽनुपङष्धेः। पव च 
पाश्चभोलिकत्वप्रासदिः शरीरे प्रमाणप्रापेतापि न पञ्चसमवायि- 
कारणकत्वेनाकाश्ामादायानुपपत्तः, किन्त पञ्चकारणकत्वेन, साच 
भावका्यतया समवायिकारणत्वेन विना ऽचुपपन्ना सम्भा्ेनाञ्जतणी 
मिङितामां निरुक्तनयेन तच्वासम्भवनेकस्य समवायिक्ारणत्वे प्य- 
घस्यति । तत्र पृथिर्वीवर्तिनां विना बाधकं पृथिवीत्वमेवाचितमनुप्रा- 
दकस्य पाकजसरूपादेः सत्वात्, न हि यत्कनकानिकषमोरमङ्गमतिशयेन 
तदातपान्तदयामं नोपरभ्यते। पव वरुगलोकादो जलादिकारीरमनु सञ्च. 
र(?)तस्यापि स्पशावत्परमाणुत्वेन ज्िविघकार्यारम्भकत्वेन श्ारीरारम्म- 
कत्वाज्लीयादिक्ारीरस्य च वरुणखोकाश्ववोचितत्वात्। अनेनैव 
न्यायेन विषयादिरूपेऽपि पृथिभ्यादो न विजञातीयारम्भकव्वम्। वृश्चतु. 
णदेस्तु शार्खरत्वं श्चतिसिद्धमपि भीमदाचार्येः किरणावद्यामनुमा- 
नेन साधितं तन्नेवानुसन्धयामति दिक् । 

देवर्षीणां-देवानां ऋष्राणाम्। 'मणुभ्यः'इति मुलकारणनेदत्राः। चा. 
तनानारकिणां नरकपीड। तस्थे दृश्चादिद्वारेण श्युद्रजन्तुनां मशकादीनां 
शारीराणि अयोनिजान्य् नतु मर्ाकादनां नरकपरतया व्याख्ये. 
यम्, तेषां खुखभा्गितयाऽनार कत्वादिति भावः । नारकिश्चसीरमपि 
अयोनिजमेवति दष्टन्यम् । 

नु यानिशब्देन कारणत्रहणे कथं दविध्यमत भह शुक्रेति । 
सन्निपालः-सम्बन्धः, गभवे्टनश्चमेपुटक जरायुः । पशवो-त्राम्याश्च- 
वष्पदाः, आरण्या-गाः। सरीसपाः-परितः सपेणशीखाः सपांदयः। 

श्न्दियामरति। घ्राणे पार्थिवमिद्धियं सतश्च सवैप्राणनां न तु कस्यचित् 
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घ्राणं पार्थिवं कस्यचिदन्यदीयम्, तस्य च पार्थिवत्वे बीजं गन्धव्यं- 
जकमित्यनेनोक्तम् । प्रमाणञ्च-गन्धोपटः>्धरिन्द्रियजा जन्यसा- 
क्चात्कारत्वात्छुखो परन्धिवदित्यनेन गन्धोपलम्भकेन्द्ियसिद्धौ तदि- 
न्द्रिय पाथिवं गन्धवच्वाद् वटादिवद् | गन्धवच्वात् रूपादिषु गन्धमात्- 
व्यञ्जक द्र न्यत्वाद्वायूपनीतचस्पक मागवन्तस्य स्पश्ादीनामतीन्द्रियत- 
यातेषु गन्धमात्रव्यञ्जक्रत्वात्तन सयोगं चिना सयुक्तसमवायाभावन 
गन्धाग्रहे गन्धन्यञ्जकत्वस्य सुस्थिरत्वात् (?) । द्रन्यत्वादित्यञुक्तौ स- 
निक्पं व्यसिचायो मात्रपदानुपादान मनसि गन्धमान्नभ्यञ्जकद्व्य- 
त्वादेतावसप्रसिद्धिः गनरधत्वादेरप्यभिव्यञ्जकत्वात् । न चाप्रसिद्ध 

व्यासिग्रहः सम्भवतीति रूपादिषु गन्धमात्रव्यञ्चकद्रव्यत्वादिति 
हेतूकृतम् । प्रं च रूपाद्यव्यञ्जकत्वे सति गन्धव्यञ्चकद्रग्यत्वादिति 
पयौक्तम् । तव्रादि पदं व्यथं रूपाव्यञ्जकत्वे सति गन्धव्यञ्चकद्वभ्यत्वा. 
दिव्यनेनेव मनःप्रभ्रतोा व्याभिचारवारणेन सामज्जस्यात् । धर्मिसा- 
धकरानुमने तु गन्धजन्यसाक्चा्कारः पक्षोऽसाधारणेद्वियजन्यत्वं 
साध्य, तेन नानुमित्यादौ बाधोनवा मनसा्थान्तरम्। नचदरष्ा 
न्तासिद्धिज्ञानमात्र मनसः साधारण्येऽपि सुखोपरन्धावस्षाधार- 
णत्वात् । जखाद्नभिभूतैरिव्यनेन कस्यचिद् घ्राणस्य यद्गन्धानाभि- 
व्यञ्जकत्व तत्र युक्ति सक्ता, अत पव स्वतोऽपि इटेष्माभिभूतं न 
प्राहकमिति भावः । यत्त॒ यदि पृथिव्या गन्धाभिव्यञ्जकत्वं तदा 
सवस्या कुतो न भवति इत्याह्ङ्कायामेतदुत्थापनम् । तन्न श्ोभनम। 
पव दहि घटादिरूपायाः पृथिव्या अग्राहकस्वे बाजत्वेनाभिभूतावयव- 
त्वमुक्तं भवतति । न चेतत्सम्भवति, सवस्यास्तथात्व मानाभावात्, 
स्वभावस्यापयंनुयोञ्यत्वे तथा पूवेपक्चानवकाश्चाश्च, तथाच यदि 
किञ्चिद् घ्राणमुत्पत्तिमारभ्यवा्राहकं तद्। तत्समाघानं कदाचि 
ग्राहकत्वे दोदोपप्त्दुतत्वनेति तच्वम् । । 

विषयस्त्विति , अत्र द्यणुकादिध्रक्रमेणारण्य इत्यनेन परमा 
णुसमूह पव धघटादिरिति नास्तिकादीनां सिद्धान्तवादोऽपाछतः। 
सांख्यानां परिणामवादो वदान्तिनां विचतवादश्च द्यणुकादिः खष्ट- 
पक्रम इत्युक्तथा महदादिः स इति निरस्तम् । परमाणुभिरेव क्रमि- 
कसंख्याप्रकर्ण द्यणुक्रादिखृष्टिरिति च निरस्तम् । परमाणुभ्यां 
द्यणुक मारभ्यते च्यणुकेस्ञ्यणुकमिस्यादि विवक्षणात् । परमणु- 

२८ 
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समूहस्य घटत्वे प्रत्यक्षत्वं न स्यात् । परमाणोः परमाणुत्वेनेव अप्र 
त्यक्षस्वात् खाघवात् अमिलितपरमाणुतवेन तथात्व गोरवात्, 

वन्मते मिषितपरमाणुद्रयस्य प्रत्यक्षतापत्तेश्च । ध 
नजु भवन्मते यथा महत्वे सल्युद्भुतरूपव्वेन दयो्मिखलय रपि 

न प्रत्यक्षता बहुत्वाभावात्, एवं बहूनाममिष्ितानामपि;गिलितत्वा- 
भावाद् पव बहूनां चक्षुरादिरूपतया भिलितानामपि उद् भूतरूपा- 
भावात् इति चन्न । मिलितत्वं हे समुदायत्वं परस्परसम्बन्धत्वं वा ? 
न।दयः~व्यस्तानामपि समुदाबत्वसम्भवात् । न द्रतायः-घटराद्यना- 
कारेणप्येकन्न स्थत्या परमाणूनां मिकितत्वखम्मवात् । घटाद्याका- 
रेण मिलितत्वं विवक्षितमिति चन्न । आकारविश्ञेषस्य परमाणु 
भिन्नस्य स्वीकतेव्यत्वे घरादरव स्वीकतेव्यत्वात्-अविङाषात् 
प्रत्यक्ष भ्रति । कुबहूपाः परमाणवः प्रत्यक्षा इति चत् । कुर्वद्रूप- 
त्वस्य क्षणिकताबादे निरसनीयत्वात् । यचवेकत्व्रत्ययानुपपत्तिः 
स्थुखत्वावभासाऽनुपपात्तश्चाचयविनि मानमिति । तत्र घान्यादिराः 
रिषदुपपत्तः(१) । किंच महस्वान् घटो रूपवान् घर इत्यादि्रतीति. 
सिद्धान्तात् मदहस्वादीनां भरत्यक्षत्वप्रयाजकत्वमुचितं न त्वप्रामाणि- 
कस्य कुवेदुपत्वस्य । न चावयविसिद्धौ सकम्पत्वाकम्पत्ने आन्रृता- 
नालृतत्व रक्तत्वारक्तत्वे च विरुद्धे कथमेकत्र स्याताम् परमाणु 
समूटत्व च केषुचिदेषु विधः कघुचिद्धानिः उपपद्यते हति वाच्यम् । 
अवयर्विक्रियाया अवयवक्रियाऽविनाभूतत्वेन पाण्याद्रेकस्य सकम्प. 
स्वेऽपि शरीरस्य निष्कम्पत्वात् सकर्पत्वालकम्पत्वयोविरोधाभावात् 
आघ्रेतत्वं यदि सवावच्छेदेन चश्चुरादिसरम्बन्धप्रतिबन्धकद्रव्यवता 
तदा साद्धाच्रतेनौस्त्येव । यदिच किञ्चिदषच्चेदेन सा तदा व्यव. 
धायकद्रव्यक्तयोगस्याव्याप्यवुत्तितया भावामावावकश्रोपपक्नावव । 
पव महारजनसयागस्याव्याप्यन्नात्तितया रक्तत्वारक्तत्वेऽपि न वि 
रुद । नु पाणिकम्पे द्रारीरस्याकम्पत्वे परदेदा पाणिस्याग शरीर. 
सयोगो न स्यात् करणस्यान्यतरकमोदेरमावादिति चब कारणा 
कारण सयोगेनेवोपपत्तेः, स पवायं क्च इति मुलशाखयोः प्रत्यभिक्षा. 
नाश्चावयविसिद्धिः। न च सेवेष। प्रदीपरकशिखेति बदुपपत्तिः, तत्र 
परिमाणमस्य षिरुडधमस्य ससगेस्य भदकत्वात् । परिमाणा. 

(१) भत्र पाटस्नुटेत ६8 दद्यते। 
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न्तरोर्पत्तिर्हिं पृवेपरिम।णनारो सति भवति, न च पृर्वपरिमाणनान्ो 
द्रऽ्यनाशं विनेति। ननु पाणिकम्पे शरीरस्य निष्कम्पतायां पेदे 
पाणिविमगे शरीरस्य विभागो न स्यादिति चेन्न । कारणाकारणचि- 
भागेनैव तदुपपत्तेः । न च शरीरस्यावयवित्वे किशचिदवच्छेदेन 
पवद शविभागे किश्चदवच्छदेन पूवदेशसयोगो न स्यादिति वा- 
ख्यम् । तयोरब्याप्यच्रुत्तिन्वन तथोपपरत्तः तस्मौल्प्रारम्भवाद पवन 
चघातवाद इति सिद्धम् । ताच्विकाऽन्यथामावः परणःमाऽ्ताच्वि- 
कोऽन्यथाभावो विने ति तु मतद्वयं कायकारणयारमेदं भेदमादाय 
वा? आदये कायक्रारणभावानुपपत्तिः। द्वितीय परारम्भवाद् पव 
पयव सानात् ! अन्यथा भावो जन्यत ईति चत्। तस्याऽपि भिन्नत्वऽ- 
भिश्नत्व चोक्तोत्तरत्वात । महदादिसगं इति तु महदादो प्रमाणसा- 
पेश्चम् उयणुकादा परत्यश्चसक्सरेन धणुकस्याऽपि अनुमानगस्यतयाना 
स्मत्पक्चे प्रमाणावक्षा । परमाणव पव वान्तराले द्रव्यमासाद्य तत्त 
स्कायै जनका इति स्वत्तशिष्यते । तजेदमुच्यत-पररमाणुनापाहत्य घरा- 
द्यारम्भकत्वे<वयवानामतीन्द्रियत्वेन सत्सयोगरूपस्य कवुग्रीवादे- 

रप्रत्यक्षत्वापातात् । आन्तरालिककायंजनने च तेषामजनुपटम्भा- 

पत्तिः । म च परमाणुद्यणुकमारम्य असरेणुमारभते, पवं त्रस. 
रेण्यादिकमारभ्य चतुरण्रुकादिकम्, तथाच नान्तराकिककाया- 

न॒पटन्धिः। न च कपारादिसंयोगरूपस्य कवुग्रावदिरचुपरन्िः 
कपालाद्यारभ्य घराद्यारम्भादिति वाच्यम् । परमाणोखसरण्वादि 
स्वरूपयोग्यत्वे द्यणुका दयनारभ्याप्यारम्भक्रत्वापत्तेः । आरब्धद्यणु 
कत्वेन दवणुकारम्भक्तेति चत् । खाघवेन द्यणुक्त्वेनव तथात्वा. 

चित्यात् । द्यणुकपरमाणुभ्यां द्यणुकारम्म इत चत् । तथापगा 

रवात्, द्भ्य सयुक्तानामेव समवायिक्रारणत्वात् परमाणुद्यणुक्रयो- 

श्च समवायत्वाव्, सूतौनां समानदेशताविरोधन द्युकादन्यणु- 

कादयः परमाणावसम्भवाच्। भवयवावयविभावानापन्नया्निविडयो- 
मूतैयोयदवच्छदेनकस्य चत्तिस्तदवच्छेदेनापरस्य श्रुत्तावराध्रात् | 

घटरसरवस्थङे कपारूसक्वाद्वयवावयविभावानापन्नयारित । चक्षु 
गक्तोकयोरेकनत्र सच्वाल्निप्रिडयारिति । ननु सयागनेव मतानां स 
मानदेक्ाताविरोध इह तु समवायन चुत्तिरिति चन्न । सप्रवायेनक्तं 
चित्तथा वृरयद् दानेन सयोगेनेत्युपादानस्वानोचित्यादिति सक्षपः 
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मररवादयो ज।तिवि्िषा इत्याचायीः । तत्रेति । भूपदेल्ा-भूभा- 
गाः । प्राकारेष्टकादयश्च सुत्तिकारूपा विकारा इत्यथः । भूभाग 
ग्रहणेन सुवोऽपि प्रहणम् । उपखाः-सुरखमपाषाणाः, मणयो-माणि- 
क्यग्रभ्रतयः । घञ्ज-हीरकम्, आदिपदेन गेरिकाद्याः । स्थावरा इति । 
घुक्षाः-स्कन्थशशाखाश्ालिनः पुष्पकरुभाजः, तृणान्युकपादीनि प्रसि 
दधानि । फटपाकन्ता-ओषधयो यवादयः, गुरमान्यापःकुःष्माण्ड(- 
प्रभतयः, खुताः केतक्याद्यो अवतानाः, आपुष्पाः फलिनो दनस्प. 
तयः । शरीरध्रहणेन तदवयवानां करादीनां वद्धिकाराणां क्षीरा 
दीनां च परिग्रहः। पवमिन्द्रियग्रहणेन तदवयवावयचिग्रहणेन तण्डल- 
तेकादयस्तद्धिकाराः। 

शति परथिवी ॥ 

1. म क 4 

(व्यो०) रूपादयो ह्यसाधारणत्वाद्धेदका इति प्रतिज्ञाताथसमथ- 
नाथेमलाध्ारणत्वमाह क्षितावेव गन्ध इत्यादि । अथादके तेजसि धो. 
पलठम्भात् गन्धस्य अवघारणमनुपपन्नम् । न । संयुक्तस्य समवाये. 
नोपटम्भात्, तथा ह्युदके वासकद्रभ्यसम्पकात् गन्धामिन्यक्तिदष्ट्या 
तेजसि वेन्धनविशेष।नुविघानादिति । यदि पुनः स्वभावत एव 

स्यात् गन्धः तजसीन्धनविशष विना वासद्रव्यसम्पक्रञ्च विना 
वारिण्युपरभ्येतः न चेवमतो युक्तमेतत्-क्षितावेव गन्ध इति। 
रुप शक्राचनेकध्रकारं क्षितावेव नोदके न तेजाल्त नियमन श॒ङ्कमे- 
घोदके भास्वर च तेजस्युपलम्यत पृथिव्यास्त्वनकप्रकारम् । तथा- 
दि-पटादिमेदाद्धिन्नत्वात् प्र्िव्याः काचित शुङ्का काचिद्धारितेन्यु- 

पटम्भः । ननु युक्तं व्याक्तभदापक्चषयाऽनकरूपसम्बन्ित्व पृथिव्याः, 

यातु गोंकरूपा न तस्यामनकप्रकारम् । अथ त्रापि कचिद्धागाः 
शुङ्काः कोचत् कृष्णा इव्याद॒पलम्मादनकरूपसम्बन्धित्वम्। नावयवा- 
वयविनोरन्यत्वादवयवानामनेकरूपसम्बन्धित्वे कथमवयविनस्त- 
याभावः, अभ्युपगमे वा सूत्रव्याघातः । विभुनि द्रव्ये समाने. 
द्दरियग्राह्याणां विरोष्रगुणानामसम्भवाद्ेति भ्याहन्यतेति। ब्याप- 
के हि द्रष्ये समानेन्द्रियत्राह्याणां बहूनामपि स्तम्भो दष्टो. यथा शब्दा. 
नामाकाद् इति तन्नियसायाबिसुप्रहणम् । तथा भविभुनि द्रव्ये वि. 
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भिन्नेन्द्रियग्राह्याणाम् सूपरसादीनामसम्भवादिति समनेन्द्रिय- 
ग्राह्यपदम् । सप्रनेन्दरियत्राह्याणामपि संख्यादीनां बहूनामविभुनि 
द्रभ्ये सम्भवो दृष्टः, तष्टावच्छेदाय विदोषभ्रहणम् । भतो बहूनां रू. 
पाणामकस्यां पृथिव्यामभ्युपगमे व्याघातः । अभ्युपगम्यापि ब्रूमः। 
दुद्तादीनां बहूनामेकनत्र सद्भावे किमाश्रयव्यापित्व प्रदेरावत्तिच्वं 
वा? आश्रयन्यापित्व सत्यकावयवसहितेप्यवयविन्युपरव्ये पराव- 
यवावरणप्यनेकरूपं गद्यत आश्र यञ्यापित्वादद । अथ प्रदे दाच्रत्ति- 
त्व तथापि विक्ञेषणमश्रयव्यापित्वमिति विरुध्यते । अथैक चिन्न 
तदुदूपमिति, यथा शङ्क पौतमित्यादिविदोषः, तथा चिन्न रूपवि- 
शेष एव, भन्नोक्तम्- 

चित्र तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः। 
द्येक तत् कथं चित्रम् चिचञ्चदेकतः कथम् ॥ इति । 
पकं चिन्न चेत्यतिक्रयेनश्चयमिति । नच परस्परविरुद्धानां 

रूपाणामेकरूपारम्भकत्वं न्याय्यम् । समानरूपारम्भकत्वनापटम्भा- 
सुङ्काच्छुङ्कमिति । अथ पृथिव्यामपां च शुङ्कादिविक्ञेषं रङपमा्मु- 

पटम्भान्यथानुपपत्या निश्चीयते । अन्यथा हि नीरूपत्वाश्चक्चुम्र 
हयत्व न स्यात्-रूपवता दम्यस्य चश्चुप्राह्यत्वादिति। न च।वयव 
रूपादेव चक्चुविषयत्वम् । अन्यरूपेण अन्यस्य चश्चुर्विषयत्वं वायो- 
रपि तथाभावप्रसङ्गात् । अतश्चक्चु्विषयत्वाद्दूपमान्र क्षित्तावाति। 
नन्वेवमनेकथ्रकार क्षितः रूपमिति विर्दृध्यते- रूपमात्रस्य शुङ्काद् 
न्तभवाभाषात् । तथाहि--अनेकप्रकारदुङ्कादेमेद भिक्नमित्यु- 
च्यते । रूपमान्र च विश्ोषर हितमिति विसोधः। तदेतत्स्वंमविदिता 
थम् श्ुङ्कादयनेकप्रकारस्य रुपस्य क्षिताचभ्युपगमात् । ननुक्तम्-'घूज्- 
विसेध' इति । न, सृत्राथापरिक्ञानात् । तथाच सूत्रस्याथः-अवमु- 
न्यव्यापके द्रध्ये समानेन्द्रियप्राह्याणां विहोषगुणानामेकाकाराणाम. 
सम्भव इति प्रतिषेधः नत्वनेकप्रकाराणाम्। कथमतत् ?अनेकाक्रारस्वः 

रूपस्य क्षितावुपलम्भात्तथा रसस्य षडमेदस्येति । अयेकाकाराणां 
बहूनां रूपाणां रसानश्चेकत्रासदद्धावः तस्माक्नेष्यत वेयथ्यात् । त 
थादहि-पकेनेव शाङ्करूपेण रूपप्रत्ययस्य जनितन्वाह्िवीयस्य वेप. 
थ्यमेव । तथा म्रधुररसन मधघुरप्रद्ययस्यति । अथ शुङ्गादीनामेकस्थ 
खद्धावे क ध्याप्यच्चाचत्वमुताव्याप्यबर्तित्वमिच्युक्तम् । ताड्यः 
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प्यवृत्तित्वे न विरोधः । हेषाणामाश्रयव्यापित्वमेवेत्यवधारणानभ्युप 
गमात् । अत पवेकावयवसहितस्य पटस्यापलम्भात्तदेकरूपोप- 
लम्मोप्याश्रय्यापितया ऽनेकरूपाणामनुपलम्भाश्चित्रप्रतिभासाभावः। 
अथ किं चित्रादुत्पद्यते चिन्नरमथाचिन्रादिति। चिन्रादुत्पस्यभ्युपगमे 
परक्रारणकारणष्वपि चिन्नप्रतिभासप्रसङ्खः। अथाचित्राशुत्पद्चन। त- 
दा हयकरूपाः सर्वत्र चित्ररूपोःपत्तिप्रसङ्गः । नेतदयुक्तम् । नानारूपाणि 
हि कारणानि नानारूपं का्यमारभन्त इल्युपखव्धम् । न सेवं तत्का- 
रणकारणेषु नानारूपाण सन्तीति चित्रानुत्पादः नच तन्तूनां नी. 
खाद्यनेकरूपसम्बान्धत्वात्पटेप्यनेकरूपारम्मक्त्वे किसिद्राधकमस्निं 
कारणगुणपूवप्रक्रमण तथाविधस्य रूपस्योापादानात्। तथादि-प्रत्थकं 

कारणेष्वविचित्रादपि रूपान्नालच्चीट पीतात्पीतमिति युक्तम् । भवतु 
चेवेक चिच रूपं नीला सूपेरकरूपारम्भादयधाहि शङ्कादिवशि- 
षो रूपस्य तथा चिन्न रूपादिविक्तेष्र प्व । यद्यपि श्र्कादिशब्ैर्न 
व्यपदिदयत, तथापि स्वक्ञब्देन व्यपदश्ादस्तित्वम् । अथ चिस 
द्धानां नखादीनां कथमेकरूपारस्भकत्वम् ? यथा शुङ्कानामिति। 
यथाहि ब्रहूनि शुङ्खरूपाप्यक श्ुक्करूपमारमन्त इृत्युपरञ्धम् , तथा 

नीखादीनामपि चित्ररूपारम्भकत्व दण्त्वादभ्युपगन्तव्यम् । अथं 
चिरशब्दस्य नानापयीयत्वादेक चित्र चेतीदमेव चित्नमाश्चर्थापिति । 
तदसत् । यथा नानारूपेषु चित्रव्यपदेदाः चि्रास्तन्तवो नीदादिः 
रूपसम्यान्धन इति. तथा तदार्धरापि घटे चितररूपमस्येति। न 
च्रावरयं नानारूपसम्बन्धिष्वपि पटादिषु चजव्यपदेशो रषः नाना- 
रूपेस्त कारणेरारष्धरेऽवदयं भवतीति । अथकलत्वाञ्चि्ररूपस्यैकाव- 
यवसाहितेप्यवयविन्युपलब्धरे जञाषाघययाचरणे विचिप्रतिभासःस्या- 
त्] न, सहकार्यभावात् । तथाहि-अवयवेषु नानारूपोपलम्भसहका- 
रान्द्रयमघयविानि चित्रप्रतिमास्त जनयतीति अन्वयव्यत्तिरेकाभ्या- 

मिन्युपकन्धम् कन ? ज्षावयवारम्धे तद्र पाणामग्रहणात् अवयीचनि 
चित्रप्रतिमासाभावः। न च प्रतिमासाद्कान्तेनासस्वम् । सखदक्षा- 
य मावेनाप्युखम्मात् । यश्व रूपमात्नरमुपछस्भान्यथानुपपस्या ज्ञायत 
इति केश्चिदुक्तम्। तत्रापि नष्टोषो विप्रतिपद्यमानस्यानुभानापन्या. 
सात् । तथादि शुङ्खादि विशेषव्यतिरिक्तं चित्रं रुपं क्षितो विध्मानमपि 
वेयास्याद्यो न मन्यत तं प्रत्यनुमान क्षितरुपलमभ्भाल् रूपत्वं विशायत 
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इति । चश्चुषोपलम्भाश्च सिद्धे रूपवस्वे शुङ्कादिशब्दैव्यपदेश्चास- 
म्मवाश्ित्रशब्दे नामि धीयते ति सिद्धम् । 

पतेन रसो व्याख्यातः । रसः षड्विधो मधघुरादिः क्षितावेव । 
व्यक्तिभेदो नैकस्यां च व्यक्ताविति । तथा चैकस्यामपि हरीतक्यामु 

रे क्य 

एर भ्त बङ्विधा रस इत । अतं दव षड्मद्स्यन्यत्नाचुषपलम्भा- 
# 

दितरेभ्यो मदकत्वम । तथा गन्धो द्विविधः-सुरभिरसुरभिश्च। 
पकस्यां पृथिष्यां व्यक्तिमेदो न चेति पूववत् । अथ सुरभिगन्धामाव 
पवासुर भिरिति व्यवहारसम्भवात् गन्धस्य देविष्यमनुपपन्नम् । नो. 
भयेस्तीवतरादिभमेदभिन्नत्वाद्यथाहि सुराभिगन्ये तीवबततरादि 
उयवहारस्तथाऽसुरभिगन्धेर्पीति सुरमिगन्धामावे चेतन्नापपन्नममा. 
वस्य निरतिशयत्वादिति। स्पर्शाऽस्याः परथिव्या अनुष्णारीतत्वे 
सति पाकजः । अनुष्ण इत्युष्णस्पशेव्यवच्छदाथम् । अशीत इति 
चीतात । पाकज इति बायवीयात् । अथ पाकजोऽञ्चिस्रयोग इत्यु- 
क्तेन व्यभिचारोऽस्वाति किमथमनुष्णाक्षीतग्रहणमिति चत्, 
स्वरूपक थनाथम् । 

अन्ये तुकि पाक्राद्चेरुष्णस्प्ौ भवतीस्युष्णग्रहणमरीतग्रह- 
णमेव तु स्वरूपाथमिति । अथ रूपादुगनामिव वैलक्चण्याप्रत्तिभास- 
नान्न पाकजत्वं स्पशेस्य । तन्न । प्रत्यक्षेण वेलक्षण्याप्रतीतावष्यनु- 
मानेन पाकजत्वभ्रासद्धः। तथा च पार्थिवस्पकोः पाकजः पार्थिववि. 
शेषगुणत्वात् तद्गतसूपादिवदिति । नन्वेवं सामान्यगुणानामपि 
पाकजत्वप्रसेगः पार्थिवगुणत्वरूपवदिति । नेतद्ुक्तम् । सामान्य- 
गुणानां पक्चीकरणेऽच्चिसयोगेनैवानेकान्तः । तथाहि-पार्थिवपरि- 
माणावञ्निस्योगोऽ्चिस्तयोगजो न मवति पार्थिवगुगश्चति पा्थिष- 
विन्नेषगुणत्वं व्यभिचरतीति । सपक्षकरदे दो वतमानस्यात्यन्तं बि. 
पक्षाहूत्तः गमकत्वमेव । न च पश्च प्रल्यक्चागमाभ्यां विषूभ्यत इतिं 
न काङात्ययापदिष्ः । न च प्रकरणसमः-तस्वायुप्टन्धरप्रयो. 
गात् । अतः पाकजस्पलादिकारणत्वादितरेभ्या भिद्यते पृथिवीति। 

समानानां भावः सामान्यम् भेद्ाधिष्ठानमतो भदमाह सातुद्धि 
विधेति । सातु एथ द्विधा | कन रप्रणेत्याह-नेत्या चाने 

त्याच । नित्या परमाणुलक्षणा-परमाणस्वमावा । कायेलक्षणा 
का्यस्व्रमावा स्वनित्येति सद्ः। भेदे च सति सामान्यलक्षणसमुपष- 
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दयते इत्यसम्भवित्वाककाव्युदासः। सवस्य कायस्य विनान्ते सम. 

घायिकारणाभावात् पुनरत्पत्तिने स्यादिलयाकश्षङ्कानिरासा्थं च वा- 
कयम्-सा तु द्विविधा नित्या चा अनित्वा च। अनित्यायश्चनातेनि- 
त्या पुनच्येणुकादिप्क्रमेण स्वग॑द्। कायमारमत इति सिद्धम् । क 
थ पुनः परमाणुस्वभावा पृथिवी ज्ञायत ह्याश्चक्याह~-कायलक्षणा 
कार्यण लक्ष्यते ज्ञायत दति । तथाहि-काय समवायिकारणपूचकं 
तत्कारणमप्यन्यलमवयिकारणजन्यमिति यावद्ाद्यं कायं तदपि 
समचायिकारणजन्यमिति। तञ्जनकाः परमाणवः । तथा कायाद् 
दपपरिमाणं समवायिकारणम् । तस्याप्यन्यद्द्पपरिमाणपित्याद्य 

काय निरतिशयाणुपरिमाणेरारन्धमिति क्ञायते। भथ तद्वयवाना- 
मपि पयवसखानं नेष्यते-नित्यकारणानभ्युपगमात्तहिं कायस्याक- 

, स्मिकस्यासम्भवात्तत्कारणेऽप्यन्य समरचायिक्रारणामेद्यनवस्थायां 

कायद्रव्यस्यास्पतरादिभदो न स्यात् । तथाहि-अद्पकारणारव्ध. 

मल्पभूयःकारणारन्धामिति इध्म । न च का्वद्रभ्यस्य नित्यका- 
रणानमभ्युपगमेनानवस्थायामेतदु पपद्यत । सवस्याप्यनन्तक्रारणजन्य- 
त्वाविरषादितति यथाऽनन्तकारणेरारब्धा गोटकरूपा पृथिवी तथा 
यखादिका्यमपि शत्यकाकारताप्रसङ्गः । नच सख्याफटपरिमाणे. 

रेकाकारतोपखच्धा धटाद्भिन्नपरिमाणत्वात् भिन्नफलत्वाच्चति । त. 
थ हि-किञ्िद्धीनमधिक्रनरं च पञ्चपखं दशप समानकारण- 
रारञ्धं बहुिश्चोते वचिच्यम् | तच्चानवस्थायां न स्यात्| न 
च निव्यानभ्गुपगमे प्रखयावस्थायां सवस्य कायद्रध्यस्य विना 
पुनरत्पत्तिभयेत् । अभावस्य समवायिकारणत्वाभावाददिति । यथा 
च प्रखयावस्थायां सम्भवति तथा च वक्ष्यामो भूतपरीक्षाया- 

पित्ति ।! अतो नानवस्था व्यावतनीाया परादिकारणकारणार्नां 
अट्पतरःदिभावेनावास्थतानामादिकायमभ्युगन्तव्यम् । तदायं 

कायं समरवायिक्रारणजन्यं का्यत्वायदत्कायथं तत्तत्समवाथिका. 
रणजन्यं यथा पटाद्वि। तथा चेततकायं तस्मार्समवायिकारणज्ञ. 
न्यमिति। न च कयेत्वमभवेन भ्यभिचरतीति वाच्यम् । स्व- 
कारणसत्तासस्बन्धरूपत्वात्कायंस्य । सथा घरादिकारणकारणेष्व- 
द्पतराटिभावः कचिद्धिश्रन्तः तरतमकद्रब्दबाच्यतवान्महापरिमाणः 

खत्। यन्न विश्रान्तास्ते "परमाणव इति । भथ साध्यः परमाण- 
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घः मूतेत्वाद्धरत्वत् । षट्कन युगपत् सम्बध्यमानत्वात् । तथाषू- 
वेभागो परभाग शति दिगुपलाक्षतेरदैशाव्यपदिश्यमानत्वात्सावयव. 
क।यारम्भकत्वाखच तन्त्वादिवदिति। सवमेतदाश्चयासिद्धम्-परमा. 
णु्तद्धावासिद्धः। अथेष्यत पव परमाणोस्सद्धावस्तर्हिं परमाणुस- 
स्र ववेदकप्रमाणस्य प्रमाणान्तरस्याग्युप्रगमत्तद्विपरीतानुमानं नि. 
्विषयत्वादप्रमाणमिति । सद्य(१)परम्राणवः परेणाभ्युपगमात्तस्यानि- 
ष पत्तिः क्रियत दति प्रसङ्गसाधनम् । तत्र यदि प्रमाणनाभ्युपगता 
परेण परमाणवः तस्य प्रामाण्यभ्युपगमनुत्थानं विपरीतानुमान- 

स्य.। अथाप्रमाणादेवं तर्हिं तस्यापभ्रमाणतया पर्माणुसद्धावो न 
सिख्यतीति किमनुमानापन्यासनाश्रयासिद्धताप्रसद्भात् । तथा पर- 
माणवः सावयवाश्चति प्रतिज्ञावाक्य पद्यार्वेरयोधः। तथाहि-पर- 
माणुशब्दस्थ निरतिक्ायाणुवाचित्व सःवयवत्वे वाऽवयवापेक्चया- 
यिकपरिमाणत्वमिति वरोधः। नच समानाघकपरिमाणत्वे सम- 
वःयिकारणत्वपिति तदवयवाः परमाणवः तेषामपि सावयवत्व 
तद्वयवास्नषा्मपि सरावयत्वे तदवयवा इत्यनवस्थायामुक्त दुषणम्- 
अदप्रतरादिभेदाचुपपत्तिरिति । अथमा भृदनवस्थेति निरवयवा: 
परपमाणवभ्गरुपगस्यन्तऽप्रमाणस्तर्हि तेन बाध्यमानत्वात् सावयव. 
त्वानुमानमप्रताणमिति । अथ निसवव्त्वादणूनां षट्केन यागो 
दिगदेशव्यपदेशश्च नस्यात् । नन्यथापि भवात् । तथारि-सयो. 
गस्याव्याप्यञ्रत्तिततया पच त्तरादि दिग्ड्यवरस्थिते युगपत्सबवन्ेपि न 

सावयवत्वम् । पव पूवभागो अपर इति यस्ति व्यपदेशाः सोपि 
मुख्य बाधकोपपत्तमाक्त द्रष्व्यः+-अव्याप्यवत्तिसयोगाधारत्व- 
सामान्या दते । यच्च सावयवारम्भकत्वम् तत्र यदि सहावयवे. 
रारम्भकत्वं तदासद्धम् निरवयवत्वात् । थ सावयवस्य सदाव- 

यवेवेतिंष्यमाणस्य कायस्य जनकत्वं तदसिद्धम-परमाणुभ्यां दयणु- 
का(रम्भात्तथाहि-ते दहि नावयवस्रहिताः कायमारमन्ते नस्वा- 
तमान निलयत्वात् , स्वात्मनि क्रियावियोघाश्चेति तन्तुद्ृ्टान्तो. 
पि साघनविकलः। ते हि नावयवसदहिता; कायेमारन्ते नाप्यवयवा. 
सहिता दति स्थितं कायण ठक्ष्यते-नित्या पृथिघीति । असे 
दवादिनिरासा् च दिविघेति वाक्यम् । तथाहि-प्रूयिवी पृथिष्व. 

~ + 

श्तराद्धियमाना कि पृथिवीरूपतया मियते, उतापृथिवीरूपतयेति । 

०९ 
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पृथिवीरूपतया पृथिष्यन्तराद्भदे तस्यापृथिवीत्वप्रसङ्गः । अथापु- 

शथिवीरूपनया भिद्यत या तर्हिं द्यत सा प्राथवीन स्यात् । अथा- 

वान्तरावंशष्सम्बन्ध्रात् मदस्तपि यदि विद्ाषान्तराद्नवस्था। अ 

श्रान्तरण विषं विह्ाषा मिद्यन्त पृथिव्यास्तथामाविप्रसङ्ग इत्युक्तं 
दरेनवादिना । भदमादह-सा च द्िवध्रा नित्या चानिलयाच। निलया 
पृथिवी नीरूपनयाऽनित्धातो भदत । अनित्या तु नित्याल्ञ्यत्यवा- 
न्तरभदादव भदः । अथ नेषामपि चिद्राषान्तर।द्भदभ्युपगमऽनवस्थे- 
त्युक्तम् । तदसत् । ततराप्यसाध्रारणवमस्य्रासाधारणध्मेद्धेदाभ्युः 
पगम्पि जातिगुणक्रियादिरूपतया पर्स्वेवान्नभ।वादनवसूथायामः- 
प्यदोषः। व्यावृत्तस्वरुप पदाथानां निर्विकस्पकज्ञान प्रतिभासत 
इत्युक्तोत्तरमेततत् । यदि वा लक्षणन लक्ष्यमाणस्यकानकत्वापटब्धः 
लकय सलि तन्निरासाथ खाक्यम्-सा तु द्विविधति । नकत्वमाक।- 
रस्यव विप्रतिपत्तिनिरःसाथम्। 

कायलक्षणाया धम)न्तरं निरूपयति-सा च स्थेय्याद्यवयवस- 
क्िवशहाविदाष्रति । स्थिराया भाव स्थेयम् तदादेयषाम मरदुत्व- 
कटिनन्वादीनां ते स्थेयादयः ते चावयवानां सन्निवेदाश्च रचन।वि- 
शषः, तेर्विदिष्टति-गुरुत्वाविधारकत्वस्या सम्मवात् । सर्वदा पननं 
कितौ विद्यमानमपि। पूवेपरमागादवधारणाक्नोपरुभ्यते प्ति दः 
ग्वाससां मते तज्निरस्यत । स्थयेपदेन स्थेयं स्थिरत्वमपात दति 
यावत् । यदि पुनः पातः स्यात् गुरुव्वातिङायेन पातातिशयोपल- 
न्धः श्लितरतिशयेन पातादुपरि क्षिप्तस्य लोषद्भूमिसम्ब्रन्धो न 
स्यात् । तथादि-रोष्ठस्य यावदुप्ररिगमनं पुनमेन्दम।गमनं तावत्क 
तः शाघ्रपातितया योजनश्तादेव्यवध्रान स्यादिति सम्बन्धाभावः। 

दस्तु सम्बन्ध इति क्ञायते न पतनं क्षितरिति। अत पवापातना 
न्यथायुपपस्या ज्ञयते गुरुत्वविधारकम् किञ्चिदस्तीति | अन्यथा 
हि गुरुत्वविधारकाभावे पातोऽवभ्यं स्यादिति,स तुन भवतीति 
परतिबन्धोऽनुमीयते । अत्र हि गुरुणो द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्व तस्यापि 
गुरत्यागितया पातः स्यादिति बायोमहतः प्रतिबन्धकत्वम् दष्ट 

हयदस्पीयस्लापि वायोरूपरि पणादिव्यवस्थापने गुरुत्ववि धारकत्वम् । 
प्रथिवीप्रतिवन्धकसर्त्वादिसृष्टावबुत्पन्नोऽतिशयन महान् परथर्वाभुद्- 
काद्सहितां तृणाप्रिव ्षारयते । तथ। स्थेयं पृथिव्या अक्षाणिकत्वमि. 
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ति | क्षाणकन्वापाकरणाथे च स्थथग्रदणम् । यथान प्षःगक्रत्वक्न 
सम्भवति लथा वक्ष््ामद्रमत। यतु निरवयव्रामक्रायौ च पृनथर्ती 
मन्यन्त तक्िरासराथमवयवसाननवशविष्ाषरोत । अवयवा ह भागा- 
स्त श्नित।वुप्रटभ्यन्न तत्साक्नवशा रचनांवराषः प्रन्यक्ष इान | नथा. 
चयवसान्नवरावाशणप्रूल्वाच्च कायम् । तथाहि-पथवी काया अ. 
वयवसन्िवशावाशिषएत्वाद्यद्यदवयनस्नाक्षत्रेशावाशष्रं तत्तत्का्य टण्म् 
यथ। घटादि, तथा चाचयवसान्नवशाचाशण्रा पृथिवी तस्प)त्काग्रीति। 
ननु कायच्वरप्यवयचसान्नवेशविशष्रत्वानुपलच्चः वुध्यादावित्यपर- 
योाजकत्वाद्प्रप्राणामात जामनायाः} नदसत् । सपक्षकदशत्र नगम. 

कत्वाभ्युपगपरात् । तथाहि-यद्यदवयवमाश्नवेश्वावत् तत्तत्कायं टष्म् 
॥भ *९ ध 5 = ५ न पुनयद्यत्काये तत्तदवयवसा्नवरावादान चूमः। न च सपक्चकदरा 

वतमानस्यागमकत्व्म्-घूमानुमानस्यागमक्रत्वप्रसङ्गात । तथाहि 
यदि धूमवस्वप्रयुक्त स्यात् आश्चमच्वमन्तरेण धूमच्त्वम् आश्चमक्तं 
न भवादति । अथ वषमव्यािकन्वाद्यो या धूमवान् स सोऽ+द्रमा- 
नित्येव व्याप्तिः, न पुन्यां यो. आभ्नमान् खस धूपमरचानित्येवम्, तर्हि 
अवयवसान्निवे शवच्वस्यापि सपक्षकद् हे वनमनस्य नाप्रयाजक्रत्वम् | 
भथाभूत्वा भाविव्वस्याञुपटग्धन क्षितः कायत्वम् । किमत्र प्रत्यक्षे 
णानुपटन्धः, अथ भूत्वा मावित्वस्यानुमानन त्रा ? प्रत्यक्चणामुपरल- 
व्धौ कस्याचद्धयादौ नोपलभ्यत शत्यकायंताप्रसङ्कः । अथ तत्राप्य- 
भूता भावित्वमचयवसान्निवरात्वन कायते दते कषितावप्यवयवसन्नि- 

वेशवस्वेनवाभूत्वा भावित्वं गम्यन इनि; समान=क।पत्वन च कत्त पूव- 
कत्वे गम्यत हति वक्ष्यामा भूनप्ररीक्षायाम् | 

तथा कायलक्षणाया धमरान्तरमाद-अपरजा तिबहुत्वो पतेति । अप 
रातु जातिः पृथिर्वात्वापेक्षंया घटत्वपरत्वादिरूषपा । तस्या बहुत्व 
मपरिसखयातत्वम् , तदुपेता-तद्युक्तंति । न चेवं परमाणुलक्षणति 
लक्षण्यम् । तथा कायेलक्षणायाः कायं निरूपयति शहायनासनादि- 
भेदेन।नेकमुपक्रारं करोति हइत्यनेकोपकारकरी च । यदेवाथक्रिया- 

क।रि तदेव परमाथेसत् । अथोक्रियाविरहो ध्यमावलक्षणमिति द- 
कानस्य सत्ताखम्बन्धन सत्ताम्युपगमेप्यभ्युपगमवघादेन निरासारं 
वेतद्धषतीति । पृथिवोका्वस्यानन्तस्वाद हकं तत्परिक्षानं मा मूर. 
त्थवान्तरमेदेन वैधम्यम् । वीप्लायां प्रतिक्नातमाह-तिविधं चास्या, 
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कामिति । यथा हयवभूनो धमः कायपरमाणुरूपतया नित्यानित्य 
मेदः कायरूपायां च स्थैयोदिधमयोगोऽ परजातिबेहुत्वं चास्याःपु. 
यिव्यास्तथा त्रिविधं च कायामति श्चितः कायस्वानन्त्येपि श्रीरा- 
दिरूपण परस्पर व्याच्रत्तात्मतया विधावस्थितस्य तच्वज्ञानविषय. 
त्वम् । तथादि-श्रीरमिन्द्रियं विषय इति सका यस्य तच्छरीरे 
न्द्रियविषयसक्षकं सवे कितः कायामति क्षयम् । 

अन्ये त्वस्याः परमाणुलक्षणायाः निविधं कयं हारीरादिरूपः 
सिति मन्यन्ते । व्यवहितस्यापि ददृशन्दन कचित्परामशादिति। 
तत्र श्ारीरस्येतरस्माद्वे्स्यमाद शरीर द्विकिधामिति। विक्लष्यस्य 
सामान्यापरक्षित्वाद्विरेष्यानमिधानेऽवद्य सामान्यं रक्षण विद्ययमा- 
नमन्तेवाक्िनाद्यताभित्यूरनशक्तंः संवधनाय न सामान्यलक्षणम' 
वाचत् । तथाहि-हारारायिधने श्ारीरत्व श्रारारव्यर्वहारकारणं 

ज्ञायत पव ठक्षणमिति । तथच्छानुवधायिक्रियाश्रयत् ननं श 
रीर(त्सम्भवति इति शारीरवचनादथार्टभ्यत शति स्वहाब्देनाच- 
चनम् । ग्रन्थादौ तु श्नरीरादिद्वारेणेत्यतिव्याप्त्यभावः । अथ श- 
रारत्वं सकख्श्रीरऽयापकत्वद्धेदान्तराद्यावृततेश्च युक्त लक्षणम् । 
न चेवमिच्छानुविधायि क्रियाश्रयत्वम्-तस्य दहि वयपक्चाद्यावृत्त- 
स्यापि सतः पक्षे सवत्रासम्मवात् । तथारि-मताद्वस्थायां 
पतन्न सम्भवतीत्यव्यापकम् । अथ जींवच्छरीरस्येतल्लक्षणमिति 
चत् । तन्न । सुप्तमुिताद्ययवस्थायामप्यनुपटन्धः। कथ तहा 
लक्षणम् ? योग्यताश्रयणात्। तथादि-कारीरमितरस्माद्धिद्यते साक्षा. 
दिच्छाचुविघायिक्रियाश्रययाग्यत्वाच्छरीरत्वसम्बन्धाश्च। यस्त्ववन 
मवत्तिन चास साक्षादिच्छानुविधघायिक्रियाश्रययोग्यः शरीरत्वयुक्त- 
श ययन्द्रियादिरिति। समरणाचस्य पटुत्वापदुत्वभ्याभन्द्रियाणां प. 

त्वापदुत्वे तच्छरीरमिति काचत्। तथा ह्यो षधोपयागादपीन्न्िपषु पटुत्वं 
सम्भवतीति आमरणादिति पद्म् । तथाचाव्याधितस्यहारीरपदटुत्वे- 
नामरणान्तमिति । १न्द्रयपदुत्वं षटं व्याधितस्य त्वोषरधयोपयोगेन 
व्याध्युपश्मे शरीरपटुत्वादेवबेन्द्रियपटुत्वाद्विति पयामः। शरीरस्या. 
पटुस्वरदेवेन्द्रियेषु च कामखादिदोषाः सम्भवतीति तत्पदुत्वेन 
व्यावृत्त इति । पाथिव तु शरीरं मांसाद्यवयवजन्यत्वे क्षव्वन्त्याघ- 
यविःरवादिति द्रष्टभ्यम् । मांसलाद्यवयवजन्यस्वाप्ङ्कस्यादेः शरीरब्य- 
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वहारावेषग्रत्वादित्यन्त्यावयत्िपदम् । अन्त्यावयदित्वं चाशरी- 
रस्यापि सम्भाव्यत इति मांसाद्यकयवजन्यपदम् । सामान्यलक्षणः 

टक्षितस्य पाथवकरीरस्य विशेषलक्षणार्थं विभगः-हारीर दिवि 
धस् । केन रूपेण ? योनिजमयोनिजं च । पर्वमुदिष्पि योनिज ऽथप्रका- 
हास्य विवशक्षिनत्वादयोनिजमाह~तच्रायोनिज्ञमिति। यानिक्ब्दस्य का. 
रणपयायत्वात्तान्नषध)। मा भूदाकस्मिकमित्याह-अनपेक्षश्चुक्रक्राणित- 
मिति । योनेशब्दः सामान्यराच्द्पि कार्णविरेष श्युक्रशाणितः 
ट्षणे विवक्षित इति तन्निषेधेन कारणान्तरं छभ्यत । श्ुक्रशोणि- 
त मनपेक्ष्य कारणान्तरा दुत्पन्नमयोनिजम् । कषां देवर्षीणां शसै- 
रमिति । अयोनिजंतु हरीर देवर्षीणां न त्वयोनिजमेव-याोनिज- 
त्वस्यापि ्रवणात् । अन्येतु व्यमिचारनिषेधाथमकस्य देवपदस्य 
लेपेन समास कुर्वते । देवाश्च देवपर्यश्च देवषयः तेषामिति । 
अचर दवाग्त्वष्धा पिक्ञाचादयः। तत्रापि कस्यचिदयोनिजत्वश्रवण- 

ऽन्ग्रद्धरोषणं न चिन्लयम् | अथ कम्यस्तच्छरीरं भवतीत्यग्ह-घम 
विदरोषरसदहितेभ्य)ऽणुभ्या जायत इति । तथाहि-तच्छरीरात्पत्ताव- 
ण्वः समवायिकारणं तत्सयागश्चासमवायिकारणं धमाचश्नषो 

निमित्तकारणमिति कार्थैकाथसमवायश्च दव्यात्पत्तो सयागस्यात । 
अथ देवर्भणामयानिज शाररमस्तिहइति कि प्रमाणम् (2) अमागमः। 

तथाच- 
अयोनिजशरीराणि मवन्त्यदुभुनकमेणाम् | 
यानिजान्येव मोद्रस्य न मातापत्ृजानितु॥ 

तथाहि-अद्भुतमुक्छृष्ट क्म येषां ते तथोक्तास्तषामुत्छृष्टकमच- 

दरादयोनिजानि शरीराणि मवन्ति । कारणमाजरानषधा मा मूदित्या 

ह-योानिजानि' कारणजान्यव । कथन्तर्हि तेष्रामयोनिजत्वमित्या- 
ह-न मातपितृज्ानीति । पितृमातृराब्देन श्ोणितद्युक्रयारभिधान 

मुपचारेणति । तथोल्छष्ं कमे धा-धमरूपमधमरूपञ्चति । तत्र 

धररूपादेवर्षीणामध्मरूपाच्च प्चुद्रजन्त॒यातनाशरसराण । शुद्र 

जन्तवो युकरादयः , यातनाशरीराणि नारकौयशरीराण, इति ता- 

न्यधर्मविहाषसदहितेभ्य)ऽणुभ्यो जायन्ते । अथ देवर्षीणां शरीसनि 

धमेविशेषादु पजातान्वप्यनु मानेन योनिज्ञानीति प्रतीयन्ते । तथादि- 

देवविद्वारराणि योनिजानि शहारोरत्वादरस्मदादिदारीरदादति । 
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पतच्चागमन वाध्यमानत्वादप्रमाणमिति। तथानुमानेन चागमस्य 

वाधादवर्वेशसराणां सद्धावासिद्धयोनिजान्ुमानम्याश्रवासद्ध-. 

त्वादप्रमाणत्वप्रसङ्कः। न चानुमानस्यागमावषये तदुपघानेन प्रमा 
णना सम्भवति । युक्तं चागमानुश्रहहकत्वम् । तथाहि-दवर्षिशरी- 
राण्ययानिजान उत्करषएटकमारब्धनवात् रारमादिशारारवत् । उत्कर 
कमाध्रमसूपं शखमादिकारीरे दवर्पिशरौर तु धर्मरूपमांन। विशेष 
ऽप्युन्कृषएकपारब्चत्वमुभयत्रवाद्ष्टमिनि न साधनरहीनमुद्वाहरणम्। 
यानजमाह-दुक्रशाणनसम्पानज्मिति । शुक्रशांणतयास्सन्निपा- 
तात्तम्बन्धाज्जायत इति । ̀ शुक्र पितुमातुः शणणतामिति तयोः स 
क्निपानसमकालं भोक्तुः कमवकादन्तःकरणसम्बन्धः । शुक्र. 
श्राणितयाः संश्रागान्मौीजताकारं द्रव्यमुत्पन्नः"तदन्तमान्तरण (?) 

तजसा सम्बन्ध्राद्रेगापक्लादवयवे क्रिया तदनन्तर विभागात् द्रव्यार- 

स्मकससोगाचनाशरः पुनरन्यस्मादाश्चसयागात्पूचरूप्रादया व्यावतन्ते । 
अन्यस्माञ्च।पूवरूपादय॒न्पत्तिर वमु्पन्नपाकजष्वणुष्वात्माणुमयागाद्- 
दण्रापेश्चा उत्पन्ना क्रिया विभागपारथन। तस्मात्पूत्रसयागन्य।वरत्ता 

उत्तरसयागाद्यणु कात्पात्तरवं द्यणुङेस्ञप्रणुङात्पत्तिरल्यादिक्रमण शः 
र।र।त्पात्तारेति । पुनमात्रा भुक्त पौतं तत्माञ्रयाचनायत तृतः 
पुनरान्नरा। नच सम्वन्धादवयव क्रिया । पुनवेमागात् संयाग- 
वनाद्रास्तता द्रव्यावना्ञाऽन्यस्मादस्मिसयोगात्पूर्वरूपादिविनाशः 
अन्यस्माश्च रक्ताद्यु्पत्तिस्ततो द्यणुक्रादिप्रक्रप्रण कहारीरात्वात्तिरिति 
न्यायः । ह्ारीरप्यनटुश्चण दरण्ञ्य याव्द्धस्पीमाव दति । अन्यथा 

ह्याहासपयोगस्थाश्रयापचयाक।रणत्वद्वेयथ्यं स्यात् । न चारः. 
व्धशरारा येष्वयघ्राः सहक्रारिप्राप्तै कशरीरान्तरमारभन्ते पुनस्स- 
हकाय्येन्तरप्राप्तावन्यच्छरीरमिति वाच्यम् । आरभ्यारम्भकवाद- 
प्रसङ्गात्। अथेष्परते वेक द्रव्यमारभ्य तरिमन्नविनिष्ट पुनद्रेन्यान्त- 

रारम्भकत्वम् । न युक्तमेतत् । सवेस्यापि कायद्त्यस्य परमाणुच्ुन्ति. 

त्वप्रसन्गत् । तथाहि-परमाणुभ्यां दाणुकमारन्धं तस्मिश्नविनषटे 
तास्यामेवान्यपरमाणुमन्ि ताम्यामन्यद्ारन्धम् -पुनरन्यपरमाणुस. 

हितैरन्यदारभ्यत इति मूतानां समनदेश्चताप्रसङ्गः । 
तथाहि-परमाणुभ््ामारष्धं परमाण्वोवेतंत पुनरन्यसहि- 
तम्व्रामारू्धं तयोस्तास्मश्वति मुतानमेकदश्यत्वे स्यात् | 
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तेषान्तु परस्परव्यतिरिक्ताधारसमवायित्वं द्म । यत्र ह्येकमुतं 
समवेनं न तन्ान्यत् समवेति ' अथकदेरातापरिहाराथं परमाणु 
भ्यामन्यसहकारिभ्यामारन्धमेकस्मिन्नव परमाणो वतते, पुनरन्य. 
सहितैस्तेरारच्धमेकस्मिन्नेवत्युच्यत । पवमप्यकस्मिन् द्रव्ये वतमा- 
न कायद्रव्यं कारणवभागाभावादविनान्षे स्यात् । तथा अद्भभ्यं 
द्रह्यमनक्दरव्प्म् च द्रःयामति वचनव्याघातः। तथाृह-न विद्यते 
जन्य जनक द्रव्यामित्यद्रव्यम् । परमाणुनां जनक नास्त्यकाहादीनां 
जन्य नापि जनकमित्यद्रव्यम्, नित््द्रतयामनि याचत् । अनेकद्रव्य 
त्वनक्रद्रघ्य जनक्रमम्येत्यनन स्वरूपण द्विक्रधमेव दरव्यमद्व्य नित्यमने- 
कद्रय्यज्न्य कायनिति। पकद्वव्यस्य च कायद्ेव्यस्याभ्युपगम ्याह- 

लमेतद्धवरनीति। न चनस्य क्रमयोगपद्याम्यामारम्भकत्व न्याय्यमक्र- 
स्परूपतया यावत्कतैव्यं तावद्कस्मिन्काले कुयात् । अङाषकार्यापत्तौ 
समर्थस्यान्यानपक्चिनत्वादिनि । युगपददापक्रायं त्वा पुनरकरणे हे 
तुनास्तीति । अथ पूवमारन्धं कायद्रढयमवक्ष्यारभन्त, तदहि पू्वस्यार- 
व्धकायेस्या;पे समवायित्वं कथ पक्रस्मिन्नव द्रव्ये वतते । पूवस्मिन् 
स्वचत्तावनेकं दूरणमभ्युद्यम्-समानासमानजातीययोरारम्भकत्वा 
सम्भवादित्याद् । वथा सवस्यापि कायद्रत्यस्य परमाणुद्त्तिनाया 
मिह तन्तुषु पर इष्ठ वीरणषु कट इत्यदििभ्योगा न स्यात् नन्त्वाः 
दस्समवायित्वाभावादिति | कायद्रव्यस्य चवनारे चान्तरकायस्या- 
नुत्पन्नत्वादुपरमामावः। अथ परमाणुभिः पूत्रपूवस्य कायावनाशेसः 
व्युत्तरात्तरकार्यारम्भाद्नेक कायद्रग्यामित्यन्त्यस्य विनारा पृवेपूवं- 
स्यावस्थानादनेक्रकायापररुम इति चत् । नन्वव तर्हिं कपालमयो- 
गविनाज्ञम्पि घरस्याविनाहाप्रसङ्गः। तदवयवतदवयवसूयागकिना- 
ह चं तद् वयवावयवानां तषां समवायित्वाभावन तव्सयागस्यासमः 
वायित्वामावादिति । समवािकरणविनाशेनासपच्रायिकारणवना- 

शन वा द्रव्यस्य विनाह्ञदशेनात्। अथ परमाण।वुः्पन्ना क्रिया संयो. 
गविनाशद्वारेण द्रञ्यविनाश्िकष्यते। तत्र यदयाद्यद्रञ्थारम्मके पर. 
माणाबुत्पन्ना क्रिय विभागात् संश्रोगविनाशे सात द्रव्यं विनाशयत्, 
तहिं पृवपृवस्तयोगस्यात्तरात्तरसयोगसहक्ारितय.ऽदाषक्रार्योत्पत्ता- 
वसमवपेयकारणत्वाभ्युपरगमात् तद्धिनाशेऽवभ्पं सकलकायावना- 

श्च इति न किञ्चित् कायमुपभ्यत । अधान्त्यपरमाणु नयोगस्य पूवे. 
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पू्ैपरमाणुतयोगो पचितस्येककायापत्तावसमवायिक्रारणत्व मिति 
तद्विना तद्।रब्धस्येव विनाश्ादवान्तरकायस्यापलम्भ पवति 
चेत् । नन्वेवमपि परमाणुक्लयागस्य विनाश्ादुपजातो घरादिनाश्चो 
ऽस्मदादेरतीन्द्रियः स्यात् । यथा हापाकनिक्षिपेषु घटेष्वाश्नेसंयागा 
द्विनाश्चः परमाणुक्रियाद्वारणति । प्रत्यक्षश्च कपाटसयागािनाश्चात् 
घटस्य विनाश्चः तेन ज्ञायते कपालानां समवायित्वमित्यकछं विस्तरेण । 

अतः ह्रीरे प्रतिक्षणमराहारोपयोगानुपयाग सव्युपचयापच्चय- 
परपञ्चदश्नात् पृषद्र्यानामेत्तावुत्पन्नप्राकजद्यणुकादिभक्पमण चो 
स्पत्तिवांच्येति । यथा च परमाणुषु पाको द्यणुकरादिप्रकमण 
चोत्पत्तिस्तथा वक्ष्यामः पाकजोत्पत्तावति। 

दानी शुक्रशोण्णितसन्निपातजस्याप्यवान्तरवेधम्यमाह-तद्विवि. 
ध जरायुजमण्डजश्चति । तथाहि-शरीरं गनं प्रतिक्षणं पाकजो- 
त्पत्तिन्यायेनोत्पद्यमानं निष्क्रपणक्राले जरायुना वेषितत्वाज्ञरा 
य॒ज्ञम् । गण्डज मातृश्ारीराक्निःखतमपि किञ्चित्कारखमण्ड।दरे पाकः 
जोत्पत्तिन्यायेनावेष्ितमुत्पद्यत हृव्यण्डजम् । केषां जरायु जमिच्याह- 
माजुषपश्चस्रुगाण्ेति। मनुषश्च परवश्च सगश्ेति। प्द्युश- 
घटेन सगरहौतानामपि सरगशब्देनःभिघधःनमरण्यज्त्वादिति। अन्यत्वे. 
कस्य मानुषशब्दस्य खोपेन समासं कुव॑त-पानुषाश्च मानुषपशव- 
ञ्च मृगाश्चेति । अत्र मानुषशब्देनाभिदितानां प्युशम्देनाभिधानेन 
तदेव दुष्रणमिति प्रयोजनञ्चिन्त्यम् । तथा सगशब्देन सवंपञ्चूनामभि- 

श्ानासम्भवादव्याधिरिति । अण्डजं केषामिव्याह पकषिसरसषा- 
णामिति । पक्षिणश्च सरटसपश्चति पक्षिसरीसपाः तेषापरिति । 

सशेखपाः कुरिङे सपेन्तीति सर्पादया रूदिवक्ाञ्चति । शरी 

रस्य शारीरातसमानजातीयाच्च वेधम्येममिधायेन्द्रियस्य पैधम्नि- 
रूपणार्थम!द-इन्द्रयं गन्धव्य्जकामेति। तथा इन्द्रियाणां नानात्वात्त- 
्ापिसरामान्यटक्षणमथ) लभ्यत पव करणत्वादतीन्द्रियत्वद्रभ्यत्व- 
नियतायिष्ठानचृत्तित्वे सत्यपरोक्षह्ठानजनकन्वादिति । अपरोक्चक्षान- 

जनकत्वं फकतौयत्मनः संभवतीति तन्निरासाय करणत्वप्रहणम् । अ- 
तीन्दियस्य प्रदीपदेः करणत्वे सत्यपरोक्षक्षानञजनकत्वं रषटमिति 
तक्िराकरणाथमतीन्द्रियपदम्। तथेन्द्रियाथलतन्निकषं; करणत्वाती- 
न्द्रियत्व सव्यपरोक्षक्ञानजनक इति द्रव्यपदम् । तथा दिक्षाख्योः 
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सवत्प्तिमनां निमित्तघ्वात करण्श्वातीन्दरियत्वदध्यस्वे सत्यपरो 
क्षजनकर्वमस्तीोते नियताधिष्ठानवृसिष्पदम् । दिक्षालयोस्तु व्या. 
पकत्वन सकटकायजनकत्वेन नियताधिष्ठिनास्तस्मवात् । अथाध्मा 
पि उवापक्रत्वाद्नन विश्षणेत व्यच र्लिश्न इतिं ध्यं कारणस्वपकम् । 
स, ज्यापकस्यापि भोक्तृत्वेन शरीराधिषठानत्वात् \ . भतः ईन्दियमि 
तरस्माद्धधते करणत्वातीन्दिषत्वद्रव्यत्वनियतारथिष्ठानेषूसित्ये स. 
स्यपराक्षक्ानजनकत्घात् । यस्तु न भिद्यत न चासावुक्तलाधनो. चधा 
दारीरादिरिति | सामान्यलक्षणखक्षितस्य समानजाण्तीयाद्धेवमाद-~ 
इन्द्रियं घ्राणम् दन्द्रियसामान्यखष्चणलरक्षिनत्वे सति गन्चव्यञ्जक्ष. 
त्वादि तरेभ्या भिद्यते । तथयेन्द्रिथ गन्यव्यञ्चैकभेति कायण सदा. 
घ दकह्ायति । तथाहि-गन्धापषटष्िः करणकाया क्रियात्वात्. या 
याक्ियासाप्ताकरणक्रायोहषा यथा च्छिदिक्रया, तथा नेथ 
क्रिया, तस्मात् करणकायति । यश्च गन्धोपटन्धिसम्पादकं कर. 
ण तत् घ्राण तच्च पाथिवम् रूपरसगन्धस्परैषु मध्ये नियमेन 
गन्धव्यज्जकत्वात् | यद्यद्पारिषु मध्ये नियमेन गन्धध्यञ्जकं तत्तत्था- 
थिव ष्टं यथा कस्तूरिकादिद्रध्यम्। तथा चदघ्यणं रूपादिषु म. 
ध्ये नियमेन गन्धप्रकाशाकं तस्मात्पार्थिवमिति । नच नियमेन गन्ध 
व्यञ्जकत्वमलिद्धम् गन्धत्वगुणत्वस्तत्तदेरपि व्यञ्जकत्वादिद्यतौ 
रूपरसगन्धस्पद्षु मध्यत दति विद्नषणम् । अथ पायिवत्काषिशे- 
षात् घ्राणं गन्ध्स्यव रूपादिप्रकादाकमपि स्यात् ङ्पादेरपि पार्थिवं. 
गुणत्वात् , सयुक्तसमवायस्य च सम्बन्धस्याविशेषादेन्यस्यच चिः 
कषद लोरभाधात् हत्यत आह-जलाद्यनमिभूतेः पाञ्चिवियवेरारन्थं 
घ्राणमतो गन्धस्येव प्रकाशकमिति । कथमेतत् श्चायते? करिञ्जिजटख 
दिनाऽसम्पुक्तैरनभिभूतेः पाथिवावयवैरारम्भो धाणस्येति का्यनियः 
मात् । तथा घ्राणस्य घ्यापारात् गन्धस्थैवोपटम्भो न शूपदेरि- 
ति श्षछठम। नच कारणनियमं धिना कायंनियमः सम्मतीनि क्वि. 
शिजखाधसलम्पृकतैरुत्पादे कायते चाश्षटविदाषात् गन्धोपटभ्चस्स- 
सपादकाकन्यथा हि घाणव्यापारात् गन्धस्यवोपरुडिधने भवेत् 1 
साचा) अत्ता श्ायतेऽन्यस्य कारणत्वासम्भवात् विरिष्ठात्वा- 
छो निमित्तम् । स चाषणए्वकश्ाददषस्य चं ध्यवस्थाकारणत्वादिति। 
भभिप्रेतं चेतत् सजकतुरिति-“भुयस्त्वात् गर्धवस्वास्ख भन्धदनि 

९७ 
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प्रष्टति;" पृथितीति वचनात् । गन्थो क्ायते अनेनेति गन्धक्षान घाणं 
तस्मिन्नुत्पाद्य प्रकृतिः कारणम् पृथिवी भूयस्त्वान्निमित्तादिति। य- 
था भूयसा पाथिवावयवानां गन्धोपलब्धिसम्पाद काट ् टविकोषोप 
ग्रदीतानां जादिना धातिरस्छृतवपुषं घ्राणजनकत्वम् नियमेन 
गन्धो पठष्येज्ञायते, भूयसां च पाथिवावयवानां कारणत्वाभिघानाद्- 
द्पीयसानामपि ज्रखाद्यवयवानामकारणत्वं रुञ्धम् । अत एव तषां पा- 
शिवावयवानभिमावकत्वम् । तथा न पर विशिष्टाद्टापग्रह सतीष. 
खलावयवादिसम्पृक्तरारम्भात् गन्धस्येव प्रकाशकत्वं गन्धवस्वा, 
श्चेति । पार्थिवत्वात् घ्राणस्य रूपादिमस्वमपि सम्भवतीति ग. 
म्धवरधं उत्कर्षो विवक्षितः स्वगतगन्धोत्कषाच्च रूपादिषु च मध्ये 
सयुक्तसमवायाविशेषेपि गन्धस्थेव प्रकाशकमिति । 

यदिवा काचिदेव पूथिवी गन्धापरुब्धेः कारणम् न सचंतिश्ि- 
शषहेतुनास्तीत्युक्ते वाक्यम् सम्बद् ध्यते भूयस्त्वात् गन्धवस्वाच्च ग 
न्धक्चान प्ररृतिरिति । गन्धे शिः श्चानं गन्धविषयकल्ञानन्तस्मिन्ध- 
रतिं; कारणम् पृथिवी भूयस्त्वाद्याङतात् गन्धवस्वाच्चति । अन्यो 
वाथः-गन्धक्श्व'क्नियमेन गन्धापिरच्धेः कारणे विशषहेतुनोस्तीच्यु- 
क्तं वाक्यं सम्बदुध्यम् घ्राणं तर्च गन्धधत् पाथिवत्वाविक्लेषात् । 
घ्ाणं कुत इत्याह भूयस्त्वादुक्तङूपादिति। अन्ये तु जलाद्य्तम्पुकतैः 
शद्धः पविवावयवैरारम्भो विशिष्टाष्टापेक्षेः भूयस्त्वमिति मन्यन्ते । 
तथाच भाष्यम्-जलाद्यनमिभूतेरसम्पृकतैः केव; पाथिवावयवै- 
रारन्धं प्राणमिति । अत्र चषञ्जलादिसम्पर्केष्यनभिमवस्य सम्भ 
घादसपृक्तेरिति विङ्षणं न बुध्यामहे । न च भूयसां भावो भूयस्त्व 
मि्युक्तऽन्यषामत्यन्तासम्भब उपरभ्यत इत्यलम् । 

इन्द्रियं सवेप्राणिनां गन्धव्यञ्जकामेति सामन्यविशशषात्मतया- 
भिधय विषयस्वरूपनिरूपणाथमाह विषयस्तु द्यणुकादिप्रकरम्रणारब्ध 
हति । ननु द्यणुकादिप्रक्रमेणारम्मः शाररस्यन्द्रियस्य चास्तीत्य- 
तिव्यापीद विषयलक्षणमिति । नैतदेवम् । हारीरेन्द्रययोरक्षणाभि- 
धानेन विषयद्धेदासिद्धा तदन्यत्वे सतीति विक्ञेषणलाभात् । 
सथादहि-श्चरीरग्दियान्यत्वे सति धद्यणुक्ादपरक्रमणारन्धत्वाद्धिषय 
स्तस्व हि विषयमावोपक्रारकत्वात् । विषयस्तूपभोग्य दन्द्रियम्रा- 
द्या घाऽसदा्ः। भथ ष्यणुक द्यणुकादिप्रक्रमेणात्पच्च शथरन्दि- 
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याम्यत्वे सत्यस्मदादीन्द्ि यघ्राह्यञ्च न भवति अग्यापीद् पिषय- 
लक्षणमिति । द्यणुकादिप्रक्रपणारच्ध दति विक्तेषणेन व्यवच्छदात् । 
तथाहि-द्यणुकमावियस्य प्रक्रमस्यत्यादिग्रहणम् । तयणुकस्याप्यव- 
राघ हति । असां शणुकादिः स चासो प्रक्रमश्चति तेनारन्धो विष- 
थः द्यणुकञ्यणुक्रादिप्रक्रमेणारन्ध दति याचत् । उयणुकं तु यणु 
किरारन्ध छणुकादिप्रक्रमेणेति । उयणुकानां त्वनियमेनारम्भ. 

कत्वे हय।बेहन ऋति तदारन्धस्येन्दरिथविषथता सम्भाव्यत इति । 
विषयस्य च सामान्यलक्चषणरुक्षिततस्याप्यवान्तरमभेदेनानन्त्यात् 
सङदमाह त्रिविधः। केन रूपेण ? मृत्पाषाणस्थावरलक्षण इति । 
मृच्च पाषाणश्च स्थावरश्येति लक्षण स्वभावो यस्यासो तथोक्तः । 
स्वभावस्तुस्रदि भरव पा्रणेषु पाषाणत्वामिति । ननु सृदादिभदेन 
तरेविध्यमनुपपन्नमिष्टकदेविंष"स्यासङ्दाशत्याक्कयाह तत्र प्रा 
काराग्धेरकाश्च तदादयो घरद्यस्तेच पुद्धिकारा दति सच्छब्देन 
सगृद्धानाः। विकारस्तु विशिषटटवचनापक्नाया सदोऽभ्चिसम्बन्धात्प- 
रमाणुक्रियाद्वारण पृनेद्रभ्यविनादो इयामादिनितव्रत्तावुत्पक्नपाकजर- 
रम्भादिव्युच्यन्ते । तेरुत्पन्नपाकञ्ञरारब्येऽपि सुत्व सामन्यननि 
वतेते ति स॒च्छष्नाभिर्धायन्ते इति । पाषाणत्वसामान्ययोभिनो 
दहोयति पाषाणादुपरुमणिवञ्जा्य इति । तेषां च स्वरूपे तच्छ 
स्र पाख द खोकव्यवह(रतोऽवगन्तव्यम् । स्थावरत्वजातिसम्बन्धि- 
नो द्यति स्थावरास्तृणोषाधद्ष्चगुटमरतावतानवनस्पत॒य ईति । 
तृणमुभयवादिप्रसिद्धम् । भोष्पः-फल पाकान्ता घान्वाक्षयः+ ब्रू 

क्षा इष्चत्वज्ातिख्म्बन्चिनोऽ्शोक्ादयः। पव गुरमरखवाषतानादि 
विशषाऽवगन्तव्यः। तदुकम-- 

घोषध्यः फठपाकान्ता कतागुल्माश्च घीर्धः। 
फली वनस्पत्तिक्यो वृश्चा; पुप्पफलोपगाः ॥ इति ॥ 

इति द्रव्यप्रन्थे पृथिदीानिरूपणम्। 

> 
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(जा०) अपत्वाभिसम्बन्धादाचः । ख्परस्स्पश- 
प्रवत्वसेहसंख्यापरिमाणपृथकत्वसयागविभागपर- ` 
त्वापरत्वगुरुत्व संस्कारवत्यश्च । एते च पूर्ववस्लि- 
डाः । शुद्धमधुरक्शीता एव रूपरसस्पक्ा; । लदहोम्भ- 
स्येव सांसिद्धिकं द्रवत्वश्न । तास्तु पूर्ववद् द्विषिधाः- 
नित्यानित्यमावात् । कायं पूनखिविधम्-हारीरेन्द्रि- 
यविषपसन्ञकम् | रासेरम्योनिजमेव वरुणलोके पारभि- 
घाषयचापष्टम्भादुपभागसमथेम् | इन्द्रियं सवेप्राणिनां 
रसोपरम्मकमन्यावयवानभि मूतेजलावयवैरारन्धं र~ 
खन् । विषयस्तु सरित्ससुद्रदिमकरकादिरिनि॥ 

(घू०) अप्वेति । अपलवं-जरषम् , तस्याभेमतसम्बन्धात्- 
सपवायादपिः परक्षीभूता इति शेष; । नठलतन्तु चुटिपयेन्ते स्फुरत - 
रपसक्षसिद्धम् , जख्धटेपंहाजरत्वन जछोपादे यजङसपेतत्वानु- 
धानान्च परपाणुद्रणुकय।स्तस्सिद्धिरिति वदनत | 

एते-रूपादयः, पूववत्-ए्थिवीषत्, सिद्धा-मुनिसंमति- 
सिद्धास्तथा च 'रूपरसस्पशेवय आपो द्रवा लिग्धाश्च' (अ०२ 
आ०९्०२) इति सूत्रवदेव नटस्य रूपादि विक्षेषगुणवनवम्, 
रूपिषु चाक्षुषवचनात् सप्त सख्यादयः, पतनोपदेश्चाद् गुरुत्वम् , 
उत्तरकमेवचनात् संस्कार इति । रूपरसस्पशोनां प्रतयेकवसस्य 
घटादौ व्यभिचारेण जङेतरभेदकत्वासंभवाद)।ह शु्कपधुर शीता 
एव रपरसस्पशौ इति । शीता (स्पश) इत्यत्र गुणत्राचिनोपि 
शीतशाच्द्स्य न हछीवता किन्तु; पुतवमेव पुलिङ्गस्य स्परीशब्द- 
स्यं विश्षषणत्वाद् । शुद्धं रूपमित्यत्र शुङ्कपदस्य छ्ीवस्ववदिति 
ध्येयम् । यद्यपि शुहृपात्ररूपवत्वं स्फटिकादौ व्यभिचारान्न ज- 
केतर भेदकम् ; तथापि शुक्केतररूपासमानापिकर गमास्वरषूपव- 
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दटचिद्रध्यवि भाजकधयेवन्छे सहान परिकरणाटतिशुद्ककटपवश्वे वा 
तार्पयेम् । पधुरपाज्ररसवरस्वमपि मधुरान्यरसवदद्त्तिमधुररसः 
षहुसिद्रर्पविमाजकोपाधिपत्वं वाच्यम्, नातः शकंरादा- 
घतिभसङ्गः । शीतयात्रस्परवत्तं च शीतत्वथुन्यस्पशवदद्रात्त- 
स्परोवस्वपयवसितं ग्राह्यम् , नातः श्ीतत्वस्यैव ग्याप्यतावच्छेद्- 
करवसस्पवाद्यथं विशेषणत्यावकाश्चः । 

ननु सेदः क्षीरधृततेखादावतिपरसक्तरेवात् कुतो जलस्थ वै. 
(सा)पम्पंपरत आह सेहाऽम्भस्येवेति । घृतादौ सलिग्धत्वप्रतीतेस्त- 
दुपषटम्भकजलसलेहापाधिकत्वादिति भावः । ननु द्रवत्वं घृनादि- 
साधारणस्वात् कुतो जलस्य छक्षणपत आह सांसिद्धिकञ्चति । 
स[सिद्धिकत्वं पाकाप्रयाञ्यद्रवत्वगता जातिविशेषः शप्यभमा- 
नाधिकरणस्म् । अत्रापि ंरूपादयः स्नेहैरिष्थ एव जरे 
तरमेदकाः बोध्याः, संख्यादिपात्रस्य पृथिन्याद्वतिभसक्तत्वा- 
दविनषर्पिकत्वाच न व्यथतस्वदक!पि। 
, तास्त्विति। ता आपोपि पूवे पृथिवीवत् निब्यानिव्यमेदेन 
दिबिधा इस्ययथः। कायमियस्य अपापिच्यादिः । नन्वाप्यक्षरौरस्य 
थोनिजत्वे पृथिवरीस्वव्याप्तौ जनरसम्यादृत्तिरेव विरुद्धजात्योरेकव्र 
पस्वायोगादत आह शरीरमप्ययोनिजमेवेति । अथ जङीयमपि 
धशरीरं यद्यस्ति तत् इता मानुभूयत इत्यत आह् वरुणराक 
इति । तथाच विपृष््वान्न तस्यानु मव; । नत्वं शरीरसमवा- 
यिति द्रव्यारम्भकनित्यदत्तिजातिखात् पृथिवीत्ववत् इत्यनुमानं 
च ताटशशषरीर मानमिति भावः । नन्वाप्यदेहस्य पृथिव्यनार- 
भ्यते धारणाकषेणानुपपत्तो कथपुपमागः सम्पथतामत आह् 
पराथिवेति । पाथेवभागानप्चुषएम्मकार्यसयोगसश्वादाप्य- 
दारोरमपि भोनागत्रनपित्यथेः । तथाच ठत्र विजातीयानां सप- 
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वायिस्वमेतर नाभ्युपयतेनतु कारणान्तरत्वमपीति भावः। आप्य. 
पिद्धियपहिन्दरियमिति । सवैप्राणिनां-सवजार्तायप्राणिनां रसो- 
पलम्भक्मिद्धियं जरावरयवेरारम्धं रसनं रमनतेन्गफमित्यन्वयः । 
पित्तापहतजिहानां रमग्राहकफेद्धियमनचे प्माणाभावमावेदयितुति- 
जातीयानभिभूतैरिस्ुक्तम् । पित्ता्यनभिभूतैरिति तदथः । अत्र 
प्रणस्य पृथिवीत्वं इव रसनस्य जलतवे प्रागुक्तमेव प्रमाणमनु- 
सन्धयम् । करका दि रि्यादिना कूपादुपग्रहः । न च फरकाया 
जलत द्रबत्वापत्तिः तदारम्भकपरमाणो सदेव द्रवसख्रसत्वादिति 
वाच्यम् । तादात्म्येन करकाया एव समवायेन द्रव प्रति 
विरोपिन्वात् । अदटवरिशेषः करकायां द्रवत्वात्पादभतिवन्धकर 
इत्यपि कथित् ॥ 

इति जलम् ॥ 

(से ऽ) पृथिवीनिरूपणानन्तरं प्रति बन्धक जिक्चासापगमे सत्यवस- 

रलश्चणया सङ्घव्या जरुनरूपणम्। उदेशक्रमटक्षणानन्तर जटलक्षणे- 
ऽवसरः तस्यादशानन्तरमुदशेऽपि सम्भवात् । अप्न्वेति । अनित्यस्ने- 
त्वेन जन्यतायां जनक नावच्छग्कत्वन जन्यजलत्वसिदधौ घरकत्वन 

जटत्वसिदिः द्ितीयक्षणजन्मनि स्नदादो प्रथमक्षणे सतः करणता. 
घच्छेदकत्वेन जाति िन्नस्य तस्यासम्भवात् । स्नहात्यन्ताभावानधि- 

कर णत्वस्य शीतात्यन्तामाषानधिकरणत्वादिना विनिगमनाविरहेण 
गौरवेण चानवच्छद्कत्वात् । ननु स्नेहं प्रति स्नेहात्यन्ताभावान- 

धिक्रणत्वेन हातादि प्रति तत्तदत्यन्तामावानयिकरणत्वेन जन. 
कतेति चेन्न । पतावञ्जनकतावच्छेद्ककट्पने गोरवात् । विनिग. 
मनाविग्हाचच क चित्स्नेहात्यन्तामावः कचन्षत्यघ्राधिकरणस्वमाव- 
स्थवे प्रयोजकत्वे तस्य घकतुमद्ाकयत्वात् । जरखमिव्ययुगताकार- 
परत्ययादपि जलत्वसिचिः । स्नेदात्यन्ताभावानधिकरणत्वादिना 

तश्परस्यथस्य स्नदतद्त्यन्तामावादय परस्थितसापक्षत्वेन विराषतत्वात् 
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इने्टदधिना तत्समरथने प्रथमक्षणे जर जलं न स्यदिव स्नेदाव्यन्त।- 
भावानधिकरणत्वादिना तुस्यतुखाधिरूपाणां छाघवमोरवयोरभावेन 
नेकस्य परवृत्तिनामेत्तत्वं नानकस्य नानाथेत्वापक्तेरिति जलत्वं जा- 
तिरे तथेति सक्षेपः। 

अभिसम्बन्धो-मभिम्रतसम्बन्धः समवायलक्षणः । तेनेकार्थस- 
मवायादिवारणम् । अपः इतरेभ्यो भिद्यन्त इति श्चषः । चतुदंश- 
गुण{न्वणेयति श्पेति । 

पृववददिति । रूपरसस्पशावत्य आपि द्वाः स्निग्धा हति सुश्रात् 
रूपादयः सिद्धाः । चाक्षुष्रवचनपतनोपदे दोत्तरकममव च्स्सख्याद- 
य इति । पथिव्यामिवात्रापि सुत्रमेव मानमित्यथः) रूपम्पहायोाः प्र 
योजकयोरभावे प्रत्यक्षत्वानुपपत्तिः रसाभावे रसनेन्द्रियस्याप्यस्य 
नीरसत्वे असाघारणरसम्यञ्जकत्वानुपपत्तिः । रूपादिष्वेकासाधा- 
रणव्यजकस्य तद्वसवनियमात् । स्नेदससिद्धिकदवत्वयारभाव त- 
व्प्त्यक्षस्य भरमत्व॒तदाश्रयधमान्तरकट्पनापात्तः । सख्याद्ो त प्र. 
यिष्याम् इव युक्तयाऽनुखन्धया इति भावः । रुूपरसस्पर्शानां यन रुप- 
णासाधारण्यं तद्द श्रुङ्केति । 

यद्यपि पृथिव्यामपि कस्यांचिच्छुङ्कं तथापि न पाक्षाप्रयाज्यम्। 
तेजसि तथात्वेऽपि नाभास्वरम्। पव चापाकजाभास्वररूपवच्वं शुद्धे 
तररुपासमानाधिकरणामास्वररूपचद्त्त द्रव्यविभाजकपाधिमस्ववा 
स्वाभाविकलक्षणम् श्रुङ्कमब रूपामति वदतो भाष्यकृतोपि दतीयर- 
क्षण तात्पयसच्वात्। भपाकजरसवच्वं मधुरेतररससमानाचिकरण- 
दव्य्िभाजकोपाधिमच्वं घा रक्षणम् । शीतस्परशस्तु स्वस्प्णव लक्ष. 
णमिव्यथः । कचित् शौीतस्पशानुवलन्धिस्त्वातपादिस्पदीनाभिभवात् 
जखरूपस्य पाकजत्वेऽभ्निसयोगेन घरादाविव वेजात्यन्न्यूनरप्धकमा 
वावा भवत् , पवं रसस्यापि पाक्दश्ायाम्। अपाकदह्ायांच कछ. 
चिज्ञठे शङकेतरमधुरेतररूपरसोपलम्भस्तु पाथिः द्भ्यो पाथिक ?पवं 
जायय रूपरसयोज्टीयतवुभयावधिकोत्कषापकषप्रतातिरप्योपा- 
यिक्पेव तदीययो शूपरसयोरेकाकारत्वादिति निधघयम । 

स्नेह इति । तश्च केचित्~. स्ने न जरधयः तैलादिषदनुपल- 

वधेः, नापि पृथिवीविक्षषगुणो घराद्यवृत्तित्वात् किन्तु घृतादि 
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पृथिवीत्वव्याप्यो जातिविशेष पवतो । घ च क्षीरत्वादिषदवः 
यचा वथाविवुत्तिजातिरित्याहुः । 

अत्राचायोः। न तावत् परमाणावपि जातिरूपः स्नहः तस्यापाः 
कपत्तितस्य स्नहदशावर्तिनो रूपदेनाके सति ध्यञ्जकापगमेन 
व्यक्तेसस्वेऽपि जात्यपगमप्रसङ्गः । न चेतदुचितम् । न च 
रूपादिनशेपि तदृयोभ्यताया व्यञ्चिकायास्सचवान्न स्नेदापगम 
इति वाच्यम् । तदोग्यतायाः पार्थिवपरमाणुमात्रे सर्वेन सवत्र 
सिद्धत्वापत्तो सरवेप्राथम्यां प्रथिवीत्ववत् स्निग्धत्धापत्तः । न च 
परमाणौ स्निग्घत्वं नास्त्येव, किन्तु क्षीरत्ववदृद्यणुकारम्मक्पररमा- 
ण यथा तथा पाकजङूपादयः तद्दिशिष्टेः क्षीरारम्मस्तथा स्निग्ध 
दयणकारम्भकपरमाणुषु तदभावात् . विद्यमानानां रूपादीनां घृत 
द्यणुकादि प्रयाज कत्वन स्निग्धद्यणुका प्रयोजकत्वात् । न हि घृतन. 
लवसाफ्शमाणसमानक्ारख पाक्रजं रूपाद्, यन तदख्यषु हशएणश्तु 

स्नेह पकः स्यात् . किञ्च विसखदशरूपवद्धिः परमाणु भावस रानि 

घलादीन्यारभ्यन्तः पव च वसराद्यारम्भप्रयाजकरूपादि सत्वात् भवतु 
परमाणुभिः वसाधारम्मः स्नदवदारभस्तु कथचन घूतादिप्रयोजका- 
न्यव तत्प्रयोजकानि घूनतैटवसापरमाणूनां परस्परं विजातीयङ- 
पवस्वात् । 

ननु ज।तौ न व्यंजकनियमः सुखादौ तव् मावऽपि सुखत्वादिजाति- 
स्वीकारात्, तथा च परमाण्वादौ (?) परमाणो प्रृथिषीतव्याप्यजा- 
त्यभावनियमस्य प्रामाणिकत्वे द्यणुक्ादौ वा स्नेहः स्थास्यनि। ननु 
प्रथमपक्ष तषां परमाणुनां नियप्रतः स्निग्धारम्मकत्व घूनभस्मन्धपि 
स्नदःस्यात् घुतारम्मकाणामच परमाणुनां "यद्रव्यमित्वादिनयेन भ- 

स्पारम्मकत्वात् परपाणुवतिजातेः कायं ब्त्तिनयप्रात्, तथाचदि 
तीयस्य भत सोपिन कार्यमान्रबरृत्िजि।तरणुगतकारणप्रयाञ्यनियमात्, 
रजःपरमाणुसमानशाखैः परमाणुभिः स्निगधारभायुपपत्तश्चात चेन्न । 
कपालगताया जातेः घट इव तन्तुगतायाः पर इव च परमाणुगता. 
याः क्नहत्वज्ञातेरपि घुतभस्मन्यसत्वऽविरोधात् । यथोद्भूनसरूपाद् 
प्यघरस्तनतेजसस्तपतैलद्ावनुद्भूनरूपादपि तत्ततैटतेजस उद्भूत 
रूपतेजस्तथ)ऽशणवेचिडयात् स्निग्धादप्यस्निग्धादपि वा स्निग्धमस्तु 
यथा वातन्तारतन्तुः परस्तथा छ्िरघाद्श्नगध नकम यधावाश्पररात्त 
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न्तोः पटरास्तथ।ऽस्निग्धपरमाणाः स्नग्धारम्मः स्यात् अश्षीरात्पर 
माणोः क्षीरारम्भः स्फुर पच, तत्र रूपादिविरेषस्येवाच्रादृषटविश्ेषः 
स्य प्रयाज्क्त्वाव् । तथा च स्नहो जातिरवेते चत्। 

स्निर्धतरादिप्रतीत्यात्कपोपकपवत्वन नयोगुणकर्भकनियतत्वेन 
जानिरूप्रतया जातावसम्भावितन्वन च स्नेहस्याजातत्वात् । तस्मा 
दगुण पव स्नदटः विरोषगुणलक्षणस्रस्ात् विरोपगुण्च,न चु 
तादावव स्नेहः जखात्सट्कुदाभावपरसङ्गात् स्त्यानेधतादििदरतेः का- 
चादिभिगापूमादिन्ूणसग्रहाभावेन तस्य्ाभयकारित्वात् । स्रहश्च 
धारणाकपणहेतुस्सयागविङराषः' नच घ्रगादावपि सः संयक्तसमव।- 
येन जलगतस्यव त्र प्रतीतेः सम्भवात् ¦ शेत्यानुरापेन तज जलोपण्रं 
भकताया आवश्यकत्वात् । स्नेदस्योत्कपप्रकषवत्तया घृतादावुल्छ- 
एस्नह उपलभ्यते परत्र त्वपङ्ट इत्ति को विराधः? तट सांसिद्धक- 
द्रवत्वाचुराघनजखमागस्यावदवकतया तत्स्नरुनैव प्रतीत्य पपन्तो स्न- 
हकसर्परनायां मानाभावात् । तैठे जखमभ।गसच्वेष्पि न दहनप्राति- 
कृर्यमुत्कषरविशपस्नेहवत्वात् पथरवभागस्य वा तथेव स्वभावो 
यथा तदरपष्रमक न प्रतिवघ्रातीति। तस्माटस्नेहत्वेनेव जटसाध्रार- 
णाविद्चषरगुण दानि सिद्धम् । तेलादयौ तु स्नहात्म्यकट्पनात् इन्धनस्य 
पार्थिवभागस्यैव चापण्ठम्यस्य तथा महिमा यथापप्र॑मकन पाथसां 
न भामानलरमध्रानिचंघ दति कल्पनादित्युक्तपव । यत्त॒ यथा जाटसो 
जानवेद्। उभमयध्रमः तथा तेटादिग्रक्षपस्यटे भोमोऽपीनि तच्ापण्र- 
भ्योपप्रमकयोः पाथिवाप्ययोद्धयारपि इन्धनन्वम्तेति। तन्न | भोमत्व- 
व्यवहारात् पाथिव्रमातन्धनस्य तेजसो मौमत्वात् । 

द्रवत्वं सांसिद्धिकद्रवत्वेन रूपेण जलस्यासाधरारणमित्याह सा- 
सिद्धिकामिति । तटस्य भोमान्न्धनत्वेन क्षीरस्य पिण्डीभाकेन 

पार्थिवत्वेऽवधारिते प्रतीयमान सांसिद्धिकं द्रचत्वत्मस इति भाव- 
नीयम् । करकायामपि सांसिद्धिकमव द्रवत्वे भोमोष्माभावसहङ्न- 
तनारेन तु तत्र विखयनध्रतिबन्धो भोमोष््राण निषण्णानां तु विशि- 
छाभावेन भवति जखान्तरातरिण्यं न तु तजःसयागस्त्र समवा- 
यिक्रारणं येन नेमित्तिकत्व स्यात् इति भावः । यत्तपष्टम्भकपार्भिव. 
भागयाहाल्म्यात्तत्र काटिन्वप्रतीत्तिरिति । तन्न । भूमिपतिनानापपि त 
थात्वापरत्त्विखयनदकद्यां पराथिवभागानुपदछञ्घश्च । ननु भ मोपष्मा- 

६९ 
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भवसहचरितमदष्रं विलयनं प्रतिवध्नातीत्यत्र विखयनरदाब्देन कि- 
चिदन्यत् गह्यते द्रवत्वमेच वा ? नाद्यः सस्मिन्प्रमाणाभावारस्यंदनमव 
गृह्यते इति चत्। पचं हि द्रवत्वं तत्र तिषठनीति स्यात्, न चतदुप 
पद्यते । चा्चु्राणामनुपटच्यः। न द्वितीयः पव हि भोमोष्मामाव 
सरहङकृतादणए्ाभावो विशिष्राभावः कारणत्वेन वाच्य, विशिएाभा. 

घश्च सम्बन्धाभावः। सम्बन्धश्च प्रकृते स्वरूपसम्बन्धाऽभावादरष्- 
योः सम्बन्धान्तरस्याभावात् । स्वरूपसम्बन्यश्च घमिद्वयात्मक ष 
घ। पवचप्रङृतधर्मामावः प्रकृते सिहिषए्ाभावः, सच भोमोष्मरू 
पोऽपि पयवस्यानि। विक्ाषतास्य धर्मिणा भामोाष्मभावरूपत्वात्। 

पवं च भौोमोष्पमणस्तजसः करकाद्रवत्व कारणत्वमायातं, तथा च 
कथे न नेमित्तिकत्वामति । भौमाष्पणामभावसरकनमरष्ठमित्यत्र 
भोमोप्मसम्बन्धामावसदहङृतमदृएमिति वक्तव्यम् । मोमाष्मणां भू- 
मो सच्चन सामान्यतस्तदभावाभावात् । प्व च भोमोष्मरसम्बन्ध- 
काभावकारणत्वन तजस्तेजःसम्बन्धयागयाः कारणत्वेऽपि तजः. 
सयागासमवायिक्रारणत्वाभावन नमित्तिक्रत्वायावात् तथा सति 
प्रतिबन्धक्राभावान्तगततया निमित्तक्रारणत्वात् तजः सयोागत्वेना- 
कारणत्वात् भौमोष्मामावसषदकृताद एाभावत्वनेव कारणत्वात् । पव 
च तेजःसय\गयोः करकाद्रवत्वे निमित्तकारणत्वेऽपि तज्ासम. 

घाधिक्रारण द्रबत्वमेचनि न सा।साद्धकत्वक्षातिरिति सङ्कुपः। 
ददमत्र पयवसितक्िद्धान्तरहस्यम् । करकागतं भोमाष्माभा- 

वविशि्रमटण्टं तथ।भूतं ततस्लम्बन्ध्राभावविरिषएं वा तत्करकार्या द्र. 
वत्वप्रतिवन्धक दभावे कारणद्रवत्वात् कायं द्रवत्वमुपपद्यदे। तत्र 
पूथनयेन करकासयागस्य सम्बन्धाभावपर्यवसन्नतया क्रचत 
कारणत्वेऽपि न नमित्तिकत्वं तस्य निमित्तकारणत्वात । अलमवा 
विकारणत्वे नेमित्तिकत्वापस्या घतवत् करकमस्मारम्भकत्वापत्तरि- 
ति भोमोष्पाभाचप्वश्िष्ठदेश्ावस्थत्तिरेव वा वियनप्रतिबन्िका 
मैमोष्पवि्िण्देश्च स्थितिबति तत्कारणमन्यथा नेमित्तिकत्वापस्याः 
छतकबाधादिति । 

पूववत्-पृथिवीवत् । हारीरेति । स्पशचत्परमाणुत्वेन त्रिविध. 
कायोरम्भकत्वन ज्िविधक्ायांरम्भकत्वे सिद्ध जरूपरमाणोारपि श- 
शरारम्भक्त्वे शुक्रे; पाथिवत्व नियततयाऽयोनिज्ंपयेवसने ब. 
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रुणलोकस्यापि दुरस्थतयात्र योग्यायुपन्धिषाधो न भवति । 
नच जलीयक्ारीरस्यातिदकथनयां कथ तेनार्ारविहारादिराति 
घाच्यम् । सवरारीराणां पाञ्चभेतिकत्वनान्यावयवोपष्टम्भन तदुप. 
पत्तेः । जलीयान्द्रसिदधिरपि घाणन्द्रिधसिद्धिरिव, तत्र गन्धसा- 
क्षा्कारस्ये व रससाक्षात्कारस्य तन विनाऽनुपपत्तः । नच 
तत्पाथिवमव तत्व प्राहकतापत्तः छाघवात्पार्थिबन्द्ियस्वनैव 
गन्धग्राहकत्वात् । रूपाद्यव्यञ्जकत्व सनि पार्थिवरसभ्यञ्चक्रः 
द्रव्यत्वेन सक्तुरलाभिञ्यञ्जकोदकवज्ञटत्वासद्धः। मनासि व्याभिचा- 
रेण रूपाग्यञ्जकत्व इति । जलरसाभिव्यञ्जक कषायद्रव्यतद्वयवे तु 
पाथिवति । सन्निकवं तद्वारयतं दभ्यत्वादिनि । रूपाव्यञ्चकत्वं च प. 
ररूपाव्यजकत्वन्नाता रण्रान्तासद्धिः। पार्थवरसामिव्यञ्जकत्व च पर- 
पाथिवरसाभव्यञ्जकत्व नातः पररूपाभिष्याञ्घकायाम् स्वरसासिभ्य- 

्जिकायां हाकरायां व्यभिचारः। रसनन्द्रियं च सर्वषां प्राणिनां जटी. 
यमव कचिच्च रसानभिव्यञ्जकत्वमाभभूतरसवच्ादभिभूतत्वात् षा 
पिषयङूपं तु जल प्रत्यक्चासद्धमपति भावः॥ 

शति जलम् । 
20.20० 

( व्यो० ) ददाना उदेशवत् उदकस्य लक्षणपररक्षाथमाह- 
अपएत्वामिसम्बन्धादित्यादिप्रकरणम् । अप्रत्वनाभिसम्बन्धः भ. 

पत्वनाभिटक्षितः सम्बन्धः समवाया खक्षणमिति । तथाहि-भप 
इतरस्माद्धियन्त अपत्वाभस्रम्बन्धाद्यतुन भिद्यन्तेन तेऽप्त्वा- 
भिसखम्बद्धा यथा ्ित्यदयः, नच तथापस्तस्माद्धय्स्त इति । 

दयवहारो वा साध्यत विघादास्पदीभूनद्रयमापः द्रुऽ्य इत्यव व्यवहते 
व्यमप्त्वाभिसम्बन्धात् । ये त्वाप इव्यव न व्यतर्हयन्ते न तेष्त्वाभि. 
सम्बद्धा यथा क्षित्यादयः, न तथद् तस्मादापः इत्येव व्यवहतव्य- 
मिति । शष च टक्षणस्याक्षेपरपतिसमाधान पृचिव्यधिक्रारे ज्ञेयम्। 
पव शड्दाधनिरूपणाय शक्तरतीन्द्रियत्वप्रतिषधाथं चाप्त्वाभिस्तम्ब- 
ल्धादिति वाकयम् पूचवद्योजनीयम् । पृवं हि परथिव्यादीनां नवानामपे 
समवायिकारणत्वं गुणवस्वं क्ित्युदकात्मनां चतुदश गुणवस्वञ्चस्यु 
कम् । तन्र केषामुःपत्तो समवायिकारणत्वं कंगुणेगुणवस्वम के वा 
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चतुदैरगुणाः किं चा गुणात्मकं लक्षणमित्याह रूपरसस्पशस्नेहसां- 
सिद्धिकद्रवत्वादिसस्कारपयन्ता विद्यन्ते यासां तास्तद्वत्य शति। 
पत च पूवचदिति । गुणविनिवेश्ाधिक)।र सिद्धाः । तथाहि रूप 
रसस्प्रयवत्य अपो द्रवा स्निग्धाश्चान पञ्चवद्ाप्रणाः सिद्धाः त 
चासाध्रारणत्वदनरस्मद्धदका इत्यसाप्रारणनाप्रानपादनाच्माह-- 

दुक्त मधुरद्रीता प्व रूपरसस्पश्चाः सूत्रण सामान्यदराव्देनाप्यथाद् 
सिहता दाति । तथाहि शुङ्कमव हि रूप अभास्वरपप्सु मध्वुर पव रसः 

शीत एव स्पद्रा इति । तथा स्नहाम्भस्येव सांसिद्धकन्च द्रवत्वाम- 
ति। चपर स्नः सांसिद्धकञ्च दवत्वमम्धस्यवत्यसाधघारणत्वमवाम्। 
सांसिद्धकमेत्याद्चसयागानपक्तम् , न त्वाकास्मकः काय कारणगुण- 
पृवकम् । परमाणुपु च नित्यमिति । स्वख्यादयस्तु पूर्ववद्वयास्येयाः । 
पवटक्षणन रक्ष्यमाणस्यकानकःत्वापरलव्धा सद्राये सात तान्नराकरणा- 

यमपत्वसामान्यस्य च वदा्व्रानन्तव्राहद्तनि । तत्सम्थनाथमद्तवा- 
दी चादकस्याद्कान्नरंद्धद् नध्त्दति | चच्चिराकरणाय स्वस्य क्य. 
द्रव्यस्य विना प्रखप्राव्रस्णायां च समाद पुनस्त्पत्तिनि स्यात्) अभा- 
वा द्धाचोत्पत्तरयागाहद्ति | वीजपरानप्रादनाथच नासु वूवचद् द्विधा 

दानि चाक्र व्याख्ययम्। यथाहि एुथवी पर्माणुस्वभाचा नित्य काय. 
लक्षणा त्वनिस्या तद्धदापापि दृन्पादह-नित्यानन्यभावाददिति। नि 

त्यत्वादनित्यत्वाश्चत्यनन द्धविध्यामस्यवान्तरभद्न वैध्रम्य ददायनि। 
कायन्तु सत्यप्य।नन्त्य त्रिविधमिति ज्ञयम् । कन रूपणेव्याह शरः 
मिन्द्रिय चिषय इति सज्ञा यस्य तत्तथाक्तम् । हारीरस्यच सामान्य. 
लक्षणे पूव।क्तमिन्युत्पत्तिरवाच्यत-दाधरमयोनिजमेवात । न शुक्र 
शाणितसलान्नपातजामात । तचप्येभ्यः पररमाणुभ्यरो जायते | वरुण 
लाक प्रसिद्धमागमाद्िति । अथाप्यं हरर द्रवत्वायिकररणतया 
न विदिषापमागाय कर्प्यत इत्याह पार्थिवावयचोपष्म्भाञ्चो पभो. 
गसमथमिति । तथा ह्याप्यावयवाः समवाविकारणम् तत्सयोगाश्चा- 

समवायिकारणम् पाथिवावयवाश्च निपित्तकारणामिति | एवं तेज- 
सा वाय्ीयाश्चति । नयु चायुक्तमेतत् । शरीरस्य पाञ्चभूतिकत्वश्च- 
घणात् । तथाहि-गन्धङ्कद पाकव्यूहावकाशदानेभ्यः पाञ्चभूतिक- 
मिति । गन्धापलन्धेः क्षितेः कारणत्व करदा चापां पाकात्तजसः भ्यः 
हाश्च रचनाविरोषाद्वायोरघकाशद्।तृत्वेन च।कारास्येति पांचभूति- 
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कत्वम् । तञ्च असत् । विभिन्नजातीयानामेकद्रव्योत्पत्तौ समवायि. 
त्वस्यादरनात् । न च विभिन्नजातीयाचयवेषु समवतं हारीरमुप- 
लभ्यते । यदि च पञ्चानां समवायित्वं स्यादेवश्च सत्यभ्यः क्रः पा- 
धिवान्यस्त्वाप्यस्नेजसाचयवीयास्तपु समवतं हरौरमुपरभ्यते(2) । न 
चेवं तथा विचित्रगार्णाधिक्ररणत्वात्समवायक्रारणानां कापि तद्र 
चिच्यं स्यात् । एव्र च सति पाथिवावयव युक्कु।दीनामन्यतमत्व रूप 
पाकजस्पदा स्यात् । अआप्याचयव च शुक्रमेव रूपं शीत पव 
स्पशः स्यात् । तजसे भास्वररूपं उष्ण एव स्पश वायवीये 
चानुष्णाश्चीतत्व सति अपाकजस्पदोएवस्व,दिनि। विचित्रावयवे- 
रारव्धत्वाच्छरीर वेचिच्यमुपभ्यत। न तूपटभ्यत तस्मादयुक्तमतत्। 
अथावववस्याप्यनकमूनेरारम्भः। तथादहि-पाथिवप्याम्यां परमाणुभ्यां 
दाणुकरं पुनराप्यतजसराम्यां तथा तेजस्चायवीयाम्पामारञ्धापिति | 
पव वायुशब्दतन्मात्राभ्यां पतनानि दाणुकान्युत्पन्नानि उ्यणुकादिप्रक्रमण 
शसीरमारमन्त इत्यभ्युपगमे च रूपादीनामुत्पत्तिने भवत् । तथाहि. 
गुणाश्च गुणान्तरमारभन्त इनि सूतरेणानक्रस्य गुणस्य गुणारम्भक 
त्वमुक्तम् । पव च सति पथिवाप्ाभ्यासणुभ्यामारच्छ द्यणुक्र गन्धो 
त्पात्तन स्यात्त । तस्य ह्यकत्वनाजनकत्वादेवमाप्यतजसलाभ्यामारन्पे 
दयणुके रूपामावः। तथा चायुशव्दनन्माच्ाभ्प्रामारव्धर स्पाभाव 
इति । तदवम् गन्धरसरूपस्परानां दयणुकूष्वभाव तत्का्यकायष्वप्य- 
भावादिति राररेप्यभावप्रलद्धः ! पनच्च दयात्मकादिष्वापि समानम्| 
तथादि-पार्थिवाप्याभ्यासारग्ध दररे गन्धानुत्पात्तिः । पार्थिवतेज- 
साभ्यामारय्ध गन्धरसानपात्तः पाथिववायवीयाभ्यामारय्ध गन्धर- 

साचत्पत्तिः। पव पाथिवाकाशाभ्यामारच्ध चतु्णामनुत्पत्तिरिति। 
न च द्व्यारम्भकत्वं आकाशस्याम्तत्वादिति । मूतंस्यदहि स्पदीव- 
तो दव्यस्य द्रव्यारम्भकत्वदद्यनात् । पवमण्वादेरपि इतरसहकारि- 
त्वेनारम्भे दृषणमुह्यम । तथा याणां परथित्यादीनां चतुणा चारम्भ 
इति पञ्चानां च कारणत्वमिष्यत इति पाञ्चभूतिकत्वमिषएम् । समवा- 

यित्वं चकस्थर्वात।पाथिवे हि शरीरे पार्िवस्यान्यस्मिन् गन्धअन्यस्ये- 
ति(2) । पाथिवेच ्दापरम्भः सयुक्त सलपरचायेन पाकस्त्वान्तरानटसं- 
योगात्स च नोपलभ्यत पवेन्द्रियेण शरीरे सर्वद, केवरं तु गुणान्तर- 
्ादुमोवात् पूवेशररनिच्रत्ता उत्पन्नपाकजञरारम्भः करप्यते । भ्यू 
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हस्त्ववयवरचनाविशेषः । स तु वायुकार्यो न भवत्येवाघकाशदातू- 
त्वश्च मूतद्रव्याभावस्थैवत्याकाद्यास्य टिद्धमित्यलम् | 

ह्न्द्रियस्वरूपानरूपणाथमाद--इन्द्रियञच रसव्यञ्चकमिति | र 
 सोपठन्विः करणकाया क्रियात्वाद्याया क्रियासा सा करणकाया 
थथा छदाक्रया, तथा चयं क्रिया, तस्मात्करणक्रायंति। यञ्च रसो. 
परन्धिसम्पादकं करणं तदाप्यन्तद्रसनम् । सरुूपरसादिषु मध्ये 
नियमन रसव्यञ्जकत्वायद्यत् रूपादिषु मध्य॒ नियमन रसलव्यञ्जक त 
दाप्यं दृष्टम् । यथादन्तान्तरतोदकम्। तथा चेचमरतत् । तस्मादा. 
प्यमिति । रसनव्यापारद्रसत्वादनामपि ग्रहणस्य सम्भवादसम्भ 

वित्व स्यादिति रूपादिषु मध्व इत प्रम् । तथाह-ट्ुष्ककण्टस्य 

मोदकादिषु रसोपलघ्धर्नौपरब्धोदकसद्धाव तुरूपादिषु मध्येरसः 
स्येक्रस्योपलन्धारति सप्रक्च सच्वमनाप्य चेतन्न सम्भवतीति वेप. 
क्षादधाघुत्तिरिति । तदेतद् साघारणत्वादेनरस्मात् भदकमपीति 
श्ेयम् । अथ कस्मात् कञ्चिदवाप्यं द्रव्य रूपादिषु मध्य नियमेनर 
सव्यञ्जकमिन्द्रिय चत्याह-अन्यावयवानमभिभूतर्सषत्सम्पक्तरपि ज- 
खावयवरारन्धं रसनमिनि रसस्येव व्यञ्जकमिति । अन्य त्वन्यावय. 
वानमिभूनरसपृक्तः शुद्धजलावयवरारब्धामिति बुवते । अस्यच 
सूत्रस्यद भाष्यम्-भूयस्त्वाद्रसवत्वाच्चोदक रसक्ञान प्रातरिति । 
भूप्स्त्वादिति। भूयसामाप्यावयवानां रसापलन्धप्रापकादष्टापक्षाणां 
सयागे सतीषदितरावयवसम्पकं च वि्ञाषोत्पाद उपदिदयते । अत 
पवान्यावयवाभमवानुपपात्तः । जलखावयवानां भूयस्त्वादितरषां चा- 
द्पत्वादिति । रसषस्वश्च रसर्नेन्द्रियस्य रसात्कषः | सामान्यशन्द्- 
नाप्यथोऽनुक्त इति रसा क्ञायतेऽननति रसज्ञानामेन्द्रियम् तस्मिन्नुत्पादये 
प्रकृतिः कारणमुद्रक भूयस्त्वाव्याकृतान्ना्त्तात् तस्मादतदेषान्दर् 
यम् । रूपादिषु मध्ये नियमेन रसप्रकाडहाक्श्चेति । यदिवा “कानि 

यमः कारणनियम विना न घटन हात" नियमन रसनन्द्रियादसो- 
परुब्धरेवोत्पत्तिः कुत इत्याह भूयस्त्वाद्रसवरवाश्च निमिच्ताद्रस क्तिः 
ज्ञान तश्र प्रतिः कारणं रसनेन्द्रियामिति। तथादहि-सयुक्तसम- 
वायाविशेवपि नियमेन रसोपरटम्भान्यथानुपपत्या ज्ञायते नियमे. 

तुः स खान्यस्यासम्मवाद्रसोत्कषं भूयस्त्वं चति कल्प्यत । यदिषा 
रसापाषम्भाग्यथालुपपच्यान्वस्थासम्भवात् ज्ञयते रसोत्कषं कि नि. 
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मित्तमिव्याह -भूयस्त्वामेति । तथाहि-भप्यत्वाविक्षेदपि रसस्थेवो- 
त्कर्ष न रूपददारात भ्चू यस्त्व [तराद्राछात्पाद् नामत्तम् । स चारवः. 

श्ाददषएटस्य च उ्यवस्थाहतुत्वादिति । विषयं निरूप्रयति शररेन्द्रिय. 
व्यतिरिक्ता दछणुकादिप्रक्रमेणारन्यो तिषयः। तस्य हि विषयभावे- 
नैवापकारत्वादिति। स तु सरित्समुद्रहिमकरक{दिरिति॥ 

( भा० ) नजस्त्काभिसम्बन्पात्तजः । रूपस्पकशेखं- 
ख्पापरिमाणपथक्त्वसयोगविमागपरत्वापरत्वद्रवत्व- 
सस्कारवत् | पूवैवद्षां सिदिः। दुद्धं नास्वरञच रूपम् । 
इष्ण एव सपरोः नैमिनिकंद्रवत्वश्च। तदपि द्विविधम्- 

अणुकाथे भावात्। काय छरीरादिचयम् -(१)शरीरमपोनि- 
जमव अ!{रिवयलोके पाथिरावयवोपषटम्माच्चाोपमागस- 

मथम् । इन्द्रियं सर्वप्राणिनां हपव्धञ्ञकमन्पावयवान- 
भिभूतस्तजावयवरारन्धं चक्रुः । विषयसक्ञकम् चतुर्वि. 
धम-माम दिव्यसुद्यमाकरजश्च । तन्न मोम काष्ठे 
न्धनपरभवमूद्रज्वलनस्व माचम् पचनस्वेदनादिसमधम्। 
दिव्यमविन्धनं सोरविद्युदादि) सुक्तस्थादारस्य रसा 
दिभावेन परिणामसमभसुदयम्। आकरजं सुवबर्णादि। 
तत्र सयुक्तसमवायाद्रसाद्यपलन्धिरिनति॥ 

( सू° ) तेजस्सरेति । तेजप्वस्यामिपतः सम्बन्धः सपत्रा 

यस्तमन्तमौव्य तेजः प्रत्यक्षौकतेव्यपरिति शषः, नातः पञ्चम्य- 
सङ्कतिः । पूथेवदिति । (तेजो रूपरस्पदोनत्" इति घरक्रारवच- 
नात् रूपस्पर्शो, रूपिषु चाक्चुषव्रचनात् सप्र संख्यादयः, अद्धिः 
सामान्यवचनात् द्रवत्वम् , उत्तरक्वचनात् सस्कारस्तेनसीत्य- 
थः । रूपपात्रं नीख्यट।दावतिप्रसक्तल्रान्न तजक्तो भद कमतो 
ठ्पाच्ं श्छ भास्वर शूपापात । शुक भाखर रूप तजप्ता रक्ष 

(१) शरीरेन्द्ियविष्यलंक्कम शटयधिकः पाठः। 
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णमित्यथे; । युङ्कपपि सूपं यद्यपि स्फटिकादावतिभसक्तं, त- 
थापि उष्णस्रप्तमानाधिकररणं तद्भय अत पवामास्वरं चत्यु- 

क्तम् । मास्वरत्वे तेजोरूपमात्रगता जातिपरमेद्ः । स्पशेमाते पृ- 
यिव्यादौ गतमत आह उष्ण एवेति । उष्णान्यस्परामाववि- 
शिषः स्यश्च उष्णस्परो वा तेनमः साधम्येमिययेः । तदपि- 
तेजोपि, अणुतिश्यः । तेनस्तः कार्यं त्रिमजत कायेमिति। ररी. 

रादौर्यादिना इन्धियतविपययाः परिग्रहः ¦ तेजसदहस्य योनि- 
जत्वे पार्थित्रत्वापीत्तरत आह शरीरमिति । याग्वानुग्छाञ्यका- 
ध निरसितमाहादित्यखाक इति ) भोगहतुधारणाक्पणादिसम्प- 

त्य्थपाह पार्थिवेति सवेप्रागनां-प्रयिष्रीनलादिसमन।तीय- 
जन्तूनां, रूपव्यञ्चकं तेजोवयवरारन्धमिन्द्रिय चक्चु्क्षुनामक- 
मिखन्वयः । सवेदा जलाद्युपहतगेखकस्य च्चुषटसस्े प्रमाणा 
भाव्रादाहान्याव्रयव्रानमिभूगेरिति । जलादयवरयत्रानमिभूतेरिति 

[क 

तदथः । आकरः-खनिम्तता जातमाकरजम् । तत्र-भौपाद्िषु 
मध्ये | करादि । काष्ररूपं यदिन्यनद्ुदपकं तत्समभवपित्यथे; 
ऊति । उध्वं बहिज्वेलर्तति प्रतीतिसानिकः क्रियामद उश्व 
उरनं तदेव स्वभावाऽनोपाधिको यस्यस तथा, कारौ तु 
उलन तदाधयीभूनासि सम्पकपयुक्तपिति भावः। न चायः. 
पिण्डा दिवहवावव्या दिः, उ्जलनसपवायिकारणतावच्छद् कजा- 
तिमर्वस्य विवरक्षितत्वादिति । १चनं-रूपादिपरात्तिः । सेदनं. 
कफद्यपगपः । आदिना समयमेदेन सुःखदुःखयोः परिग्रहः । 
दिव्यन्तेजो निवक्ति दिव्यमिति । अविन्धनम्-आप एव इन्धन- 
सुदीषक्रं यस्य तत्तथा । किन्तथाव्रिधापित्याकांक्षायामाह सोरविद्यु- 
दादीति । आदिना खश्ोतादितेनःपरिग्रहः। तदर्थं निषक्ति 
भुक्तस्येस्यादेना । मुक्तस्यादनदपा रस्ादिषारणामः पाक्रज- 
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= ^~ ^~ का ध 0 द 
रसमखधातूनापुल्पादस्तषु निपरत्तमित्यथेः | सुव्रणादानापित्या- 
[क । (^~ ९५ ¢ देना रजतताप्राचयुप्रहः । यदपि गुरोः पीनस्वणस्य पार्थ 
+ श च 1 ^< प्र ¢ 

त्वमत्र तेदुपणटभ्य च तजान्तर् प्रमाणाभावः, पार्थत्रसरणस्य 
चाल्यन्ताग्नसयगऽपि द्रवल्वानुच्छदः पौतान्यर्ूपानुत्पादश्च 
द्र्त्वस्यात्यन्तोच्छद रपरान्तरात्पादे च तादश्स्वणेस्य प्रतिब- 
न्धकत्त्रकसपनयापि मम्प्रादायतु शक्यः, तथापि सिद्धान्तपात्र- 
मनुरुद्धय भुतणट्स्तससमपार्महताबात् ४ चमू || 

ननु सुत्रणदस्तजनमलतर द्राव्रेतस्य तस्य पघुरादिरसाद्न- 

भवा न स्यत्तनमस। नररसदिह तत्रति । वस्तुतः पत् पतव 
(क न प ध 

द्रावितस्वनम्याप्युपलान्यः स च पायत्रस्वात् सरस एवेतिन 
© [ शिः [लि [ [प रे 

माधु द्रसुपात्ताराति द्रष्रव्यमर् । इत तजः ॥ 

( स० ) रूपरसगन्धस्पश्चलक्षणच्तृगुणां पृथिर्वा निरूप्य त्रि- 
गुणे जल निरूपितम् | इदार्ना द्वगुण तजा निरूपयति लजस्त्विति । 

राब्दस्य पद्न्या प्रत्र. ्तानामत्तवत्तया भास्वरप्णयारवि{निगम्य- 
त्या (वरानमम्रनावचिरहस्यामवाब्राधरानववन्यरतरा गए्तृयामयाचय) 

नानाथत्वापरस्याभयानपेधपरथवसानेभ्प्रत्रात्तनिामत्ततया तजस्त्वजा- 

तियप्रतति। न चाक्रादाद्िपरं पारभापकतया निनामत्त ६यासचारः, 

नेपित्तयत्तायामपा।रमाषक्रपदत्वस्य हतुत्वान् आकाद्यादेपदेऽपि 
निर्मित्तस्वाकाराद्वा । भस्वररूपाप्णस्परायारननुगततया भास्वर- 
त्वाष्णत्वाम्यामवुगम तद्धाशण्वङि्स्य ततःद्ाव्दवाच्यताया गार 

वापत्तश्च भारवररूपादकारणतावन्छदकप्रविपएरनया तज्ञा{तः खद्ध- 
ति भावः तह्ुगान् गणयत् रूषति । पृवेचदिति। यथा पाथःव्राथ 

व्योगुणाः सूजकारवचनात् सिद्धाः तथा नेजपाऽपीव्यथः | तेजा रूप 

स्परावदिति सूत रूपस्पशयामानम् चाश्चुषन्वध्रातपादकसूत्रं सख्या 
दिषु अद्धःसामान्यप्रतिपादक सूत द्ववत्वर उत्तकमप्रतिपादक सस्का- 

र।भास्वरत्वं परप्रकाशकत्वव्यद्खां रूपत्वावान्तरजानिविशेषः तद्वद्ू 
प तेजस पव, पवं च भास्वद्रत्ववत्तज इति भास्वर ङूपमेवति रूपप- 

दोपादानं नतु खक्षणप्रविष्टत्वन । शुङ्ग पदमपि तजसो रूप शुङ्खमेषति 
चे २२ 

५1) 
2) 



® 
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स्वरूपकथनाय लक्षणे वेयथ्यांत् । अच्चेररुणादिरूपोपटन्धिस्तु पा. 
धिवोपाथिकी तद्विरहे चन्द्रादौो श्ुङ्कस्योपकमाव् । ननु चन्द्रादौ 
शुङ्कन्वप्रतीतिरवमन्योपाधिकोौ तेत्रन्घरनस्योपाघेः सम्भवादिति 
चत् । जखरूपस्यान्यरूपानाभिभावकत्वात् । जलविततस्य नीटरस्य 
सितिम्नोऽयुपलम्भत् । ननु वहधिरूपस्याभिभूतत्वे परप्रकाश्कत्व 
न स्यात् उद्भूतानभिभूतमहच्वसमानाधिकरणभास्वर रूपस्यैव पर 
प्रकाल्कत्वात्, अन्यथा नयनरूपसुवणेरूपतेजःपरमाणुरूपघर. 
रूपाणां परपकाशक्रत्वापत्तरिति चत् । न, वहिरूपशुङ्कत्वस्या- 
भिभरतत्वेष्पि वह्विरूपस्यानभिभवादित्येकं । अनभिभूना वहधिप्रनैः 
वाभिव्याञ्जकत्यपरे । सुवणेरूपं त्वभिभूनत्वान्न प्रकारायति नवा 
प्रकाशते महतस्वसभानाधिक्ररणाद्भूनानाभभूतसरूपस्येव प्रत्यक्षत्व. 
त् । आभिमवश्च बलखवत्मज्ातायसम्बन्ध पव, तेनान्धकारऽपि तद्. 

भिभूतम् ग्रहणप्न्तस्य गोरवग्रस्तत्वात्। ननु सुचणमन्धक्रारे कमि. 
तिन गृह्यते तेजत्रह आलाकस्यासह कारित्वात्, प्रत्यक्षताप्रयोज- 
कस्य महर सत्युद्भृतरूपस्य सच्वादिति चन्न रूपपुरस्कारेण च 
रुषः प्रवृत्तः । तत्र पृथिवीरूपस्याखोकाभावनाग्रहात् तेजारूपस्य 
चाभिभूतत्वादिति । उष्ण एवात । चन्द्रादेषु तूष्णत्वानुप्रटम्भाऽनु 
द्भ्रूतत्वात् । पवकारश्चन्द्रचामाकरचक्चुरादष्वनुपटम्भहतुकां वि 

प्रतिषत्तिमपनेतुमित्यत्राचायाः । चमीकरग्रहणमनुध्ासरपतित(?)स्प- 
दास्याभिभूनत्वात् । अनुदभूतत्वे सुवणस्याप्रत्यक्षत्वापत्तः । उभयोर. 
मद्वस्य वहिद्रउयप्रत्यश्चत्वप्रयाजकत्वन वाच्यत्वात् | तथाच सख्या 
देः पृथिषीजलत्वेनान्यथासिद्धत्वऽपि द्रव्यत्व प्रस्यक्षत्ानुपपत्तेः आ- 
श्रयाप्रत्यक्षत्वे सामान्यगुणाप्रत्यक्षत्वात् । अणुक्रायमावान्नित्यकार्य- 
भावात् 1 कार्यरूप्रमिनि स्परावत्परमाणुत्पेन तृतीयारम्भकत्वसिद्धो 
क्यरीरारम्भकव्वप्रा्तो श्युक्रशाणितयारभावनायानिजमेव क्र्सरम् | 
अनुपलम्भसस्वाद् छोकस्थित्या व्यवधानमित्यथः । पाथिवत्यादि 

पूववत् ¦ ~ € क ^~ =, दृन्द्रियमिनि। स्परोवत्परमाणुतया इन्द्रियारम्भकत्वसिद्धौ ते. 
जसेन्द्रियसिद्धो तश्च्चुरेव । चश्चुस्तेजसरं रसाव्यञ्जकत्व सति रूप. 
व्यज्ञकद्रम्यत्वात् इत्यथे: । ननु चक्षुः प्राप्यकायन्यथा वा ? आद्ये. 
ऽप्यधिष्ठान प्व स्थितं प्राप्नाति षहिगेतं वा ? नाद्यः-मधिष्ठानस्थि, 
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तप्राप्तस्याथस्पाधिष्ठानप्रािप्रसङ्गाद्रसनवत् । नोत्तरः-तस्याधिष्ठान 
परित्यज्य बहिगमनेर्ग्राहक्न्वप्रघ्ङ्गदाधिष्ठानसम्बद्धस्यन्द्रियस्य 

ग्राहकत्वात्, अपारतल्य बहिगवने चश्चुषा स्वाधिकपरिमाणवस्त्वश्र 
हणप्रसङ्धः । स्वारभ्यस्यास्य तावदवच्छदन प्राप्त्यभावात्-कियद्- 
दास्याप्राप्तस्य प्रहणन स्यात् कमिकगन्या क्रमप्राप्त्या क्रामकबोध. 
सामग्रोसत्वात् | न चाग्रिपध्रात्तिसप पृव्बोधसामग्रो गौरवात् । न 

च चश्रुर्जुरेरागतं सद्धकीभूय तथाग्रं प्रसारयति यथा परापर. 
योद्धयायुगपरल्सम्बध्नातीति वाच्यम । पनावद्प्रामाणिककदट्पनाया 
अनुचितत्वात् । नच निगतं सद्यदेव मध्यभागे एव परण सम्बद्यते 
तद्तदेवाग्रभागेन परणनि योगपद्मुप्रपद्यते, प्ूवपरणासम्बन्धस्तु व- 
क्रगत्यनि वाच्यम् अपरस्यापि कट्पनायाश्च प्रामाणिकत्वात् । अ- 
ग्रावच्छदनेव चश्चुःलम्बन्धस्य ग्राहकलत्वाच्चान्यथा मरमितनर(१)गो. 
लकोापलान्धप्रसङ्गात् । यन्न॒ तजम्नः ससर द्रव्यततया वनगतं चश्चु- 
वाद्याखाक्राभ्यां प्राप्नसंसगाभ्यां जनिन तजान्तरश्च युगपदुभय परि- 
च्छिनात्त तदारव्धञ्च नोद्भून सूपादि नात इन्द्रियज्ञातपातः। न 
चोद्भूनरूपणादृ भून ङूपज्ञननानयमा९वस्थितेनादृभृतरूपणापि तेन 
तद्रूपस्य तेजसाऽजननात् । न च तचादष्टष्ृषएटास्ताटरा पव भागा. 
स्तथाभूनमारभन्त इति वाख्यम्। अदटष्रस्य अनुद्भूतत्वप्रयोजकतया 
आवदहयकत्वे तदाकष्र॑णप्रयस्तकट्पनाया अनचुचतत्वादिति। एतन्न 
महारतारनव्धेन(?) चश्चुषा प्राप्तस्य पृष्टदशस्थस्यापि ग्रहणप्रसङ्कत्। 
अपिच चक्चुषः प्राप्यक।रित्वे स्फरटिकाद्यन्तरितापरम्भानुपपत्तिः 
स्फरटिक्ादीनां प्रतिबन्धित्वन प्रापन्यभावादपि च प्राप्यकारितायाश्च- 

छ्ुषो भहता घातेन दहनशिखाया इव दतरनयनाद जुदं शारथनपदाः 
थग्रज्ञान स्यात्, नस्मात् अप्राप्यकारि चश्युः तथाच गोलकमवग्रा- 
हकं य तददष्विहषविष्ष्रं कणदाष्करुटीवत् । नातः प्रसन्नान्धस्य 
ग्रह इति चत्। „ 

अत्राहुः-चश्चुः प्राप्यकारिप्राहक तेजस्त्वात् प्रदीपप्रभावत् ।न 
च तेजसङ्रारीरेण प्राप्तस्यापि प्राहिणा व्यभिचारः शरीरभिन्नत्वेन 
विशेषणात् । न च गोखकतायां तेजस्त्वमस्िद्धम तेजस्त्वस्य प्राः 

साधनेन गोलक्रताया वक्तुमशक्यत्वात् । न च प्राप्यकरारितवे रसन. 
वदधिष्ठानसम्बद्धाथेम्रादित्तर स्यादिति वाच्यम् । प्राप्यकारिणोऽपि 
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प्रदीपस्याधिष्ठानासम्बद्धाथत्राहकत्वात् । पृथुनरश्रहित्वमपि प्रदीप. 
प्रभावत् पृथ्वग्रतयोपपद्यते, अन्यथा परभागावच्छन्नस्यापि यच्चता(?). 
देश्रहणप्रसङ्गः। पव च यद् यावानच्रभाग। भवनि तदा तावत्तदभ्राह्यं 
परिच्छिनत्तीति न किमपि विरुध्यते शाखाचन्द्रमोधियो योगप्द्यधि. 
यस्तु भ्रन्तत्वपवांतिश्षायतवेगतया काठमभदानाकटनन भरमसम्भ- 
वात्प्रमात्ववाघकप्राप्यक)रित्वे मिस्याददिव्यवाहितग्रहणमसमञ्जसमव। 
स्फरिकादययन्ताष्टेतापलम्भाऽपि स्फारकार्दीनां स्वभावस्वच्छतयात, 
जो वात्यप्रतिबन्धकतया, अन्यथा दीपप्रभा अपि प्रतिवन्धापत्तः। 
विद्यत्प्रभाया इव चातिद्ययितवगतयव न नायनस्य तजस वात्या. 
दिना दूरमपनयनं कराभ्यां तु तस्यापि वारणं वस्तुस्व्रमाववचिञ्ध- 
स्य नियागपयनुयागानरहच्वन हूनाशशनरिखाया वायुनारन्यञ्ज नयने- 
ऽपि चश्चुषाऽनपनयनात् । किञ्चाप्रःप्यकार्त्वि भिच्यादिच्यवाहनस्य 
कुतान ग्रहणम् | ब्राह्यग्राहकयारन्तराटवर्तिनः प्रातबन्धकत्वादति 
चत् । अन्तराखवर्तिना तृणादिना प्ररभागवतिना महीधरादरप्रह. 
णप्रसङ्धात् । प्राह्याधिकरपरिमाणमध्यवस्थितं प्रतिबन्धकमिति चत् । 
न । उचचमाख्य ब्राह्याधेक्रपल्माणे मध्यस्थितऽापपरमाग।स्थतस्य 
ग्रहणात् । ग्राह्यग्राहकयोंमहदन्तराटस्थप्रातिबन्धकमिन चत्। ग्रा 
हकपदेन गोलकग्रहण उन्नस्थितान्तरालखामत्यादेस्तत्सम्भवात्सक- 
लश्चधरग्रहणेऽपि तत्सम्भवात्, तस्माद्धच्यादिप्रनितिघातकत 
येव प्रतीतिप्रतिवरध्रकामति प्राप्यकारि्नासिद्धिरात। यत्त क्षणमाच्रा- 
वस्थायिषु भावघषु कश्चत्काचत् कायं याम्धः कश्चत् क्राचदव प्रत्य. 
छ्स्वरूपयाग्यो घर; प्रव्यक्ाक्रियते नान्यः, तर्भूतश्च भित्तिपर 
भागरस्थितः घर इति न प्रत्यक्ष इ्ति। तन्न । सवान् प्रति सित्तपर 
भागस्थतस्यायाग्धत्वे मित्तपरमागस्थितिनाप्यग्रहणप्रसङ्गात् । मि. 
त्यवीग्भागस्थतं प्रति भित्तिपरमागावास्थताऽयाग्य इति चत् । 
पुवन्यायेन निराङकतत्वात् ¦ कुबद्ूपत्वमव योपग्यत्वामिति चन्न । अस्य 
क्षणभङ्गनिराकरणन निराकतेत्यत्वात् । भित्तिपरमाग पवाकुरबदूप 
त्व नाचरामगस्थत कद्षप इत्यन्न नयामक्स्यन्वेणव्यत्वतव् त 

स्मात्सिद्धं चक्षुः प्राप्यक।रि गाटक्रमितश्च । पवं च रसनादयोऽपि 
जिहादिभिन्ना शन्द्रिधत्वना्वीन्द्रयत्वा{्िति सव्मनवयमिति। 
किञ्च चष्चुघटयोः सहकारितया परस्परसम्बन्धापक्षायामपि प्राप्य 
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कारित्वादिति सक्षेपः | 
मोमादयो-भूस्यादौ सवाः । आकरं खनिः, काष्रपदमुपलक्षण 

तया तृणादीनपि सगृह्णाति । ऊर्व॑ति जातिनियतो धमस्वरभाव इ. 
व्युच्यत.। पराथतामाह-पचनति । पाको विक्कदनं रूपादिपसवत्तिः, 
स्वदन वानदटष्मणारपगमः, आदिग्रहणाच्छतादिदुःखापशमः। 
आवन्धनम।प पवेन्धनं यस्य तेनोदयग्यावरत्तिः। भौमेप्येतदर्थमेव पा 
थिचमत्रन्धनत्वं विवक्षणीयम् । चिद्युदादीत्यादिषपदाद्रडवानलादिः। 
आहारस्यत्यत्र भावघ्युत्पत्तो भुक्तस्यल्यनेन सामानाधिकरण्यानुप- 
पत्या कममव्युत्पत्तिरास्यया । त्र चोद्नादित्वनेव तद्भहो नातः 
तत्पीनसक्तयम् । रसाद्रव्यादिग्रहणात् मलादपरिग्रहः रसादय 
एव परिणामः सुवणादत्यादिपद्राद्रजनादयः, ऋ हि 

नयु खवणे पौतमगुर्तल्वाश्रयत्वन प्रतीयमानं पार्थिवमेव; अपि च 
नेर्मित्तिकद्रवत्वाश्चयनयापपि तत्तथा तस्य पार्थिव पव घुताद दद्ोना- 
त्। नच पृरथिवःत्वननं नामत्तिकद्रवत्वसमवायिकारणना-घरादौं 
द्रवत्वापत्तः, नापि पूाथवीत्वभ्यप्वरेन घृतत्वादिनाऽननगमापरतेरि- 
त्यदषएवशपसाचिव्रेन तस्प्रयाजकत्वे तजस्याप नमित्तक द्वत्वमि- 
ति वाच्यम । तेजसि नेमित्तिक्रद्रवस्यस्य सुवणौनरिक्त क्राप्यप्राक- 
ख्या खुवणादः पार्थिवत्वान्नामत्तिकरद्रबत्वपरयाजकादृष्टसाचिव्यस्य पृ- 
थिवातनजसोद्रयाः कट्पन। पक्षया पराथव्यां टष्रत्येन पृथिव्यामेव क- 
दपनायाः उचितत्वात् । एवं च सुवण पाथिव नेमित्तिकद्रवत्वश्रय- 
स्वात् घनवत् । न चाप्रयाजकत्व नदपाघत्वादरिति चन्न । 

अत्यन्ताग्निसयागन किञ्चट्रवत्वमुच्छयत किश्चत्त् नेति 
सखवाचभवनिद्धम् । तजाच्छदयनावच्छरदकं न नेमित्तिकद्रतरत्वं 
द्रवत्वंवा सुवणद्रवत्वस्याच्छद।पत्तः । नापि घुतादिद्रवत्वमननु- 
गमापत्तः । नापि तेजोद्रचस्वं घरतादावभावात् इदान तजस द्रव 

त्वाल्िद्धेश्च । तस्मत्पाथव्रीत्वमवोच्छद्यताप्रयाजक्म् । पत्र च 
सुव णद त्व यदि पाथिवं स्यात् नदाऽनति भातवन्धके वह 
नरखुसयागनाच्ड्त, जलटामारखुतद्युतः। तथा द्रनत् नः 

न्वाग्निर्खान्नयतेन जटराप्रणेन जखद्रवन्वपण्युच्दिदयते, तथाच कथं 
पार्थिवत्वमुच्छयतेप्रयोजक्रमिति चन्न । तत्र जलनाशेन द्र 
वर्वनाश्रात् । भभभस्तंयोगेन नाशात॒ङघवेन पाथिवत्वस्य तेषू- 
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च्छेद प्रयोजकत्वे तथात्व्तिद्धेः । पवं च सुवणं न पार्थिवमिति सिः 

द्ध सांसिद्धकद्रवत्वाभावेनाजटत्व सिद्धे रूपवच्वन नेजसून्वे लिख्य- 

ति रूपव च बहिरिग्द्रियपरत्यक्षद्रबत्ववच्वात् तस्य प्रत्यक्षत्वाभावे 

द्रवत्वस्य प्रत्यक्षत्व पत्तः सामान्यगुणत्वात्, न तु सुवणादिभन्ना- 

निव्यद्रवत्वमवे।च्छेद्यताप्रयाजकम् गारवात् । नु दुतदुनतरादि- 

क्रमण सुवणद्रवत्वापकम्भातपूचपूवसुवणद्रवत्वम्रप्यञ्चिसयागादुच्छः 
दयन इति चन्न । तस्याप्याश्रयनाशेनच द्रवत्वनाच्ात् , अन्यथा का 

ठं प्राप्तस्यापि द्रवत्वस्य तत्रा्चसयागन नारापत्तः, अशन्रसयागे- 

नो च्छिद्मानद्रवत्वाश्चारस्य मस्मपययसानदरानाच्च। यत्तु प्राथव्यां 

रूपस्यात्यन्तानटखस यागनाप्रानवध्यनोच्छद द शैनन सुचणस्य चात- 

थात्वनापाथिवत्वामति तद्धुपस्यातीन्द्रयतया विवाद्दशायामु 
छदा नुच्छदयारसिद्धः । पाथिचभगेद्रवत्वरूपयारुन्छयप्रतिवन्ध- 

कनया दनद्रव्यान्तरसद्धा हुतस्य घनस्य लक्लायां ततूभयोच्छेदा 

प्रालिवन्धरकनापानत्वात् प्रथिवाभन्नत्वसिद्धौ सासद्धिकदटवत्वा 

सिच्या पाथःपाथक्यप्रप्नो तजस्त्वासद्धः । न चाच्छदक- 

जातीयस्य कश्च श्रनिवन्धकत्व तदुसिद्धिदद्रायामस्य विचारस्या- 
्रयासिद्धत्वात् , सिद्धिददा।दशायां घमिन्राहकप्रमाणवाधघनत्वात् 

उपष्ठसकमागमाचरूपादुच्छदकप्रातिवध्रक्रत्वेन स्या च न 

तृणादौ तदुभयाच्छदकप्रतिवन्ध द्त्यपरे । तदपि न विचारचातु- 

सतरङ्िणानरलतरङ्गपानप्रयासमातक्रामति । तथहि-धरमिग्रा- 

हकग्रमाणाद्धि भतपाथिवमागातिरिक्तटुतं किञ्चित्परानिबन्धकत्वेन 

सिद्यनि द्रनस्य जलस्य प्रनिबन्धक्रत्वदशनात् भदणएादेः कस्यचि- 

त् तथात्वन कदटपनेष्टण्रकटपनापत्तः । तच्च पाथधक्न सद्धयनु। न 

न चोच्छेयद्रवत्वाश्रयजातीय कथमुच्छप्रातिवन्धकद्रवत्वाश्रय इति 

वाद्यम् । उच्छदकजातीयस्य तेजसः कथ प्राति बन्धकत्वमित्ि समा- 

नत्वात् धर्मि्राहकमानस्याभयत्न साम्यात् । परथिर्वीत्वासाद्वपयन्तं 

तत्न धर्मिव्यापार इति चत् । तेजस्त्वासद्धिपयन्तमपि तदमावात्। 

प्रत्युत पृथिव्यां द्रवत्वददानात् प्राथर्वान्वकल्पनाया पवोचितत्वात् 

तस्मान्नानया रत्या तेजस्त्वसिद्धिः। अपि.चोपष्ठम्मकमभागसरूपावच्छ्े 

द्कथ्रतिबन्धकत्वं तस्य धार्मन्राहकार्सिदूध्यतु तन्माच्रप्रतिवन्धकतवं 

कुत इति विचारणीयम् पता भागः स्वरूपाच्छद्प्रातवन्धकं द्र वद्रव्य- 
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सम्बद्धा भूयःकािकथ्रवलानरसम्पकेऽपि अनुच्छिद्मानरूपवस्वात 
जरमध्यरास्थतपरवादिति वानुभानात् दष्टान्तालिद्धया स्वरूपमात्रप्रति- 
बन्धकेत्पाद्यसाधनात्। न च यद्कत्र यथा लिखति तद।ऽपरत्र न सिद्ध. 
ति शब्दक!रणत्वेन लिद्धस्याकाशस्य सथोगादिकारणत्वात्।न च तत्र 
प्रमाणसक्ाद्भवतु तथा प्रकृते तु तद्भावात् , प्रत्युत बाधकस- 
त्वात्न तथनि वाच्यम् । तर्हिं मदुपन्यस्तां विचारसोपानपरम्पराम। 
रुह्य दुरमागम्यताम् । धर्मिग्राहकप्रमाणस्य तथा साम्यःपन्यास- 
स्त्वसन्न्यासर एव, तस्मात्पाधिवद्रवत्वनव लःघवात् अत्थन्तानङस - 
योगनाद्यताय।; कल्पनात् सुवणद्रवत्वमपार्थवम्। जलादावपि सवर्ण. 
वट वत्व ना्चखयागान्नदयांत इति उद्ीरितमेव । पार्थिवश्च भागो 
यदि द्ुनस्तद। दुनतजाभागसम्बन्धादेव तदूद्रवत्वं नोच्छिद्यते घु 
तादौ जटसतम्बन्धरस्य प्रतिबन्धकत्वेन प्रहृत द्ूतान्तराभावेन तेजस 
पव तथा सामथ्येकरल्पनात्तु । अपृवकल्पनातः पूर्वसजातीयकल्पना- 
याः पूवतनाचायः पररितत्वात् । यदिच द्रततेजार्मिटितं मध्यमध्य 
सितस्यास्य जकमिितम्षीसख्यं तद्। न क।प्यनुपपत्तिरि ति तकका- 
केश्याविलासलालसमनसां हुमनलामस्मत्परददितनयन सुगमः पथाः। 
नलु तेजसि तत्र कथ रसानुपलृन्धिरत आह तत्रति । इति तजः ॥ 

(व्य)० ) ददानौं उदेशवतस्तजादलक्षणपरीक्चा्थमाह~-तज- 
स्त्वाभिसम्बन्धादिप्रकस्णम् । तेजस्त्वेनाभिसम्बन्धस्तेलस्त्वो- 
पलछाक्षित्तसमवाया लक्षणमिति । तथाहि-तेजञ ईतरस्पाद्धियते 
तैजस्त्वाभिसम्बन्धाद्यतु न भिद्यन्ते न ते तेजस्त्वाभसम्बन्धाः, 
यथा क्ित्यादयः,न चतथा तजः, तस्मादितरस्माद्धद्यत इति। 
व्यवहारो वा साध्यते । तथा तेजदशब्दस्य सामान्यानथ इति ज्ञा 
पनाथमतीन्द्रयश्ताक्तेप्रातिष्रेधाथश्च पृचैवद्वचास्ययम् । पवं समवा- 
यित्वगुणवच्वप्रतिपादनाथं च सूपाद्र वाक्यम् । तथाहि रूपस्पश्चादयः 
संस्कारपयन्ता विद्यन्ते यस्य तत्तद्वाद्ेति। 

पूचवदषां सिद्धिरिति । यथा पृथित्यधिकारे रूपादयो विरोषगु 
णा गुणाचानवश्ाधक्रारे सिद्धास्तद्वदिहापीति। तथा तेजा ङूपरस- 
स्पशेवद्रित सत्रण विेषगुणा उक्त ता चाखाधारणत्वादितरस्माद्धः 
द॑कावित्यसाधारणतामाह। शङ्ख भास्वरश्च रूप प्रकाशनङ्ीरामेति। 
उष्ण पव स्परोः न स्पश्शौन्तरमिति । नैमित्तिकञश्च द्रवन्वमिति स. 
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ख्यादयश्च पूर्ववदिति । चरपुसीसलादरजतसुवणीनां तेजसानामश्चि- 
सयेगाद्ूवता सम्पद्यते । द्धः सामान्य यथा भवतीति सुरण 

 द्रवत्वमुक्तम्। 
टक्षणन लक्ष्य माणस्येकानेकत्वोपकभ्यो संशमरेसति तन्निरासाय. 

दवेतवाद्निश्च प्रतिषयाय सामान्यस्मथनाय वजसद्धवप्रातपरादना 
यच तदपि द्विविधामति प्रृवबद्धाक््य व्यास्ययम् । तथाहि-न कव. 
ठं प्राथव्युदकञ्च द्धावघ्म् । किन्ति? पफतदपाति । तज्ञापि द्धिः 

विधमिति। कन रूपेणत्याह अणुकायभावादिति । परमाणुस्भाः 
वं नित्य कायस्वमाच चानित्यम् । कायस्याचानन्त्यादपारज्ञान मामू 
दित्याह कायश्रीरादचयमिनि। शर्दर न्द्रं विपरयामित्यननरूपे 
ण ज्ञयमित्यवान्तरयेधस्पम् । हरीरस्व सामान्यलक्षणमुक्तामन्युत्प- 
त्तिरवाच्यतेरारीरमयानि जमवाति।अयानिजं हि श्ुक्रदाणितसन्नपातता- 
नपक्म् । धमविल्लषसादः~म्पाऽणुभ्य इति । तेजसाः परमाणवः स- 
मवायकारण तत्सयःगाश्चासमवारिकारणं पाश्िवाद्यवयवाश्च ने- 
मित्तकारणमिति। तच्चा{दत्यख।कं सिद्धमागमात् । अथ तजाषय- 
विनः क्लाणक्रतायां तदारव्ध वदिषापभोगाजनकामत्याह ) पाशथिवा- 
वयवोप्रठभाच्चापभागसमथमिति । तच्च शरीरं सामान्यलक्षणः 
क्षितत्व सति तजावयपे रारन्धत्वादितरस्माद्धदत दति विद्नोपल- 
क्षण ज्ञेयम् । 

अथन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथमाह-दन्द्रियं सत्रप्रणिनां रूपव्य- 
स्जकरामेति । दूपापन्धिःकरणक्राया क्रियात्वाद्याया क्रिया सा 
सा करणकाया, यथा च्विदक्रिया, तथा चय क्रियां तस्पत्क- 
रणकानि । यदूपापटब्यः सम्पादक करण तच्चश्चुरित । तच्च 
तेजसं रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपव्यञ्जकत्वात् यद्यदूपरादिषु सध्ये 
नियमन रुपव्यञ्जकम् तत्तेजसम् यथा "प्रदीपं, तथा च रूपादिषु 
मध्ये नियमेन रूपञ्थञ्जकं चश्चुस्तस्मात्तेजसमिति। चक्चुषा दहि 
रूपवद्रठप्रादिप्रकाशकत्वोप्रखुन्यनिंयमेन रूपध्रकाराकत्वर्मासद्ध स्या 
दिति रूपादिषु मध्य इति पदम् । रूपरसगन्धस्परशेंषु मध्य नियमेन 
रूपव्यञ्जकत्वं विवद्षितमिनि । अथ तेज्ञसत्वाच्चक्चुप्रा रूपस्यवोम्मप्र- 
काशाकत्वमपि स्यात् , तस्यहि तेजसत्वात्सयुक्तसमवायस्यावेश्ष- 
घादन्यस्य च विश्चषहेतारभावदिित्याह अन्यावयवानाभिभूनस्तेजो. 



दव्थम्मन्थे तजोनिशूषणनत् | ९५७ 

वयेधराररधं चश्चुरतो रूपस्यैव व्यञ्जकम् । तथाहि -हंपत्पार्थिवावयव- 
सयुक्तेरनभिभूतैस्तजोावयवैरारण्थं चष्ुरिति रूपस्यैव व्यञ्जकम् । 
अथत्थभूतारम्भे किं प्रमाणम् ? कायेनियमः । तथाहि--चश्चु- 
व्यपारद्रूपादिषु मध्ये रूपस्येबोपरुच्धिदटा। सा च कारणनिय- 
म किना न स्यादिस्यन्यस्यासम्भवाद्िरिष्टेत्पादोऽत्न निमित्तम् । ख 
चादृष्टात् रूपापरुन्धसम्पादकात्तस्य हि वस्तुञ्यवस्थादेतुत्वादिति। 
अस्य च सू्रस्येद भाष्यम् । भूयस्त्वाट् प्रवस्वाच्च रूपक्ञाने प्रति 
कारणं तेज इति । रूपं क्ञायत ऽननेति रूपज्ञानं 'चक्षुस्तसिमन्नुत्पाच 
प्रकतिः कारणे तेजा भूयस्त्वाक्निमित्तादताो रूपस्यव प्रकादकपिन्दरि- 

यश्चेति । भूयस्त्व हि भूयसां तेजोवयक्नां विरि्टारष्टोपगही ताना- 
मीषदितराघयवसम्पकं चारम्मकत्वमित । यदि षासरूपे ज्ञपिक्ञान त. 
स्मिन्नेव रूपादिषु मध्ये कारणे चक्षुः । कुत इत्याह-भूयस्त्वाद्व्याङृ- 
ताद् पवत्छाश्चेति । रूपवरव हि रूपोत्कषौ विवक्षितः, अन्यथा हि तै- 
जसत्वादुष्णस्पद्योवच्छमपि समान्यत इति विकशेषामिधानमन्थकं 
स्यात् । यदिवा रुपादिषु मध्ये रूपस्येवोपलम्भार नाच पपन्या 
ज्ञायते रूपोत्कषेः । कुतो भवतीव्याह-भुयस्त्वादुक्तरूपादिति । अथ 
महस्वादनेकट्रव्यत्वाश्चक्षुषः कस्मादिन्द्रियणोपटलभो नं भवति? 
ध्रदीपस्येव विशिष्टरूपाभावाद्यज्र हि रूपवटरज्यस्य चश्चुस्परानाम्या- 
मुपलम इति । रूपविशषस्तु यत्ृताथौचिाद्धिषये रूपोपरन्धिय- 
द् भावाच्च महदनकद्ुव्याश्चयस्याप्यनुपरुष्िस्स उद्धवसमाख्यातो 
रूपधमेसहकारिविदोष इति । दष्ट च रूपविश्ेषाभवद्वारिः 
स्थिते तेजि मदहदनेकद्रव्यत्वेप्यग्रहणम् उद्भूतरूपस्य । भ्रदी- 
पस्यान्धकारपि श्रहणम् । उपभोगा्था हि सष्टिभांवानामिति 
रुपस्याद्धवे चश्चुषोऽन्धकारेपि श्रहणे दषटक्तस्वानामुपभोगाचत्प- 
त्तिः स्यादिति तदुपश्छकृप्रापक्राटरषटवलिनाचुद् भूतकप चश्चुजानेत 
प्रजापतिना । तथोष्णस्पशाद्धवेप्यनेकचष्षुस्सन्निपातात्प्रीतिकरे 
वस्तुनि नतेक्यादो प्रीष्मसम्रयत्युष्गेमरीचिभिरिव दाहः स्यादित्यह 
एवशादेषोप्णस्पशं स्याप्ययुद्धबः कल्प्यते इति । 

विषयस्वरूपनिङूपणाथेमाह-विषयलक्षण विषयस्वरूपम्। चतुर्वि. 
धामिति । केन सपेणत्याह--भोमं दिष्यसुदयमाकरजश्चेति । बिषय- 
रक्षणेन शशरेन्दरियादढपाचत्तस्य विषवस्यावान्तरेधम्थमेतदिति । 

३३ 
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तन्न भूमो भवं भोमम् । काष्न्येचेन्धनानि यस्थ तेञ्थः प्रभवन्युत्प- 
दयन इति तत्प्रभवमितीन्धनविदाष।(दितरस्माद्धयते । तच्चो््वज्व. 
टनस्वभाव्मिति अमुष्मादपि इतरस्माद्धद्यत एव । यदेवाथक्रिया- 
कारि तदेवं पश्माथसदिति दशनस्य सत्तासम्बन्येनापि सस्वा- 
भ्युपगमवादेन प्रतिषघधाथेः । क्रियानिरूपणश्च न स्वेदनादिसम- 
शमिति । दिव्यमविन्धनविन्ञेरषाद्वरिष्यते इव्याह--अविन्ध- 
भिति । आपः इन्धन यस्यन त्वाप एवेति । तच्च सोरमिल्यादि 
त्यसम्बद्धम । वददादात्यादपदन उल्कापातादप्रहणामात। पवः 
मुद्रे भवमुदयम् । तश्च मुक्तस्याहारस्य रस।दिप्ररिणामति । रस- 
मलघातुपरणामाथम् । परिणामश्च परमाणुषु पूवैरूपादनिदृत्तो 
उत्पक्नपाक्जेद्यणुकादि प्रक्रमेण रसादि द्रव्यारम्भ इति वक्ष्यामः पा- 
कजेतपत्तो। आकरजं चति। आकराज्जात सुवणादि। आदिग्रहणाऽ्र- 
पुखीसलाहरजताना ग्रहणम्। अयतेषां तेजसत्व कि प्रमाणम् १ आग 
मः “तथा चाग्नरपत्य प्रथम सुवणम् इयावष्णवी ? सूयेखताञ्च गाव 
इति । अथागनजात तज्ञातीयं भवतति अनकान्तादसाधनमेतत् 
तथा चाग्नजात धूमादि न तञ्जाततीयम्; तदसत् अपत्यग्यवहारस्य सा- 
जात्य!पक्षयेव इष्टत्वात् । तथाहि-न कायंमात्र अपत्यव्यवहारो दृष्टः । 
क ताहे { समरानजानाये यथा माुषापत्यामति नन्वेव चननेष्व- 
घापत्यन्यवहारोपर्न्धरचेतनऽनुपपत्तिः। न। तेजोधिष्ठायत्तनस्य च. 
तनतया तदपक्षयास्यापपत्तः। यादि वारिनिकायस्यानकलत्वप्यग्नेरप- 
त्य सुवणामात वक्षषाभवानात्तमानजातीयत्वं रम्यते । अविषश्छेष 
विवक्षायां तु काघान्तरमपत्यमित्यभिदध्यात्,आगमान्तराद्वा द्विश्चेष- 
प्रति पत्तिरित्यलम्। तथा प्रथमे सुवणम् इत्यभिधानादृगुरत्वायिक- 
रणत्वात् पाथिव सुवण्दात्यनुमानमागमवबाधित्वादप्रमाणम्। आ- 
गमिके हे षिषयेश्नुमानपवृत्तेः प्रतिषेधात् । तेषां तैजसत्वे रसाद्य 
परुन्धिस्तारह कथम् १ सयुक्तसम्रवायात् । तथाहि-- संयुक्तं सुव्ण(- 
दा पाथव द्रव्य तश्र समवेता रसादयः उपलभ्यन्त इत्याह--तच्र 
युक्तसमवायाद्रसादुयुपलान्धरिति । अथ द्भ्यत्वमप्येवमस्तु, 

किमथ तस्य तजोगुणव्रच्वमिति चत् । न पार्थिवादस्य विरोषोप 
लभ्यः । तथाहि-पफाथव लाक्षादि अग्निसंयागाद्भस्मतामापाथमानं 
इष्टम् । सुवणादा च भ्रशमरप्यभ्निसयोगातिशयन द्रवस्वमे । उ 
न्णस्पश्चाचुद्धवश्चान्रहषटात् ॥ दति तजः॥ 



द्रव्यग्रन्थे वायुनिरूपणम् । २९९ 

( भा० ) बायुत्वाभिसम्बन्धादायुः । स्परोसंख्धा- 
परिमाणप्रथकत्वसेयोगविमागपरत्वापरत्वसंस्कारषा- 
न् | स्का) ऽस्यानुष्णान्ञीतत्वे सत्यपाशूजः । गुणविनि- 
वेशात् सिः ।अषरूपिष्ष चाक्ुषवचनात् सप्त संख्याद्यः। 
तणकमवचनात् संस्कारः । स चायं दिविधोऽणुकार्य 
भावात् । तच्च क्ायेलक्षणशखतुर्चिघः-- शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण हति । तच्चायोनिजमेव क्षारीरं मसनां 
छोके पार्थिवावयवोापष्टम्भाचोपभागसमयम् । इन्द्ियं 
स्वे पाणिनां स्पुर्छोपलम्मङ्् पृथिव्यायनमिभूतेवाय्व- 
वथवेरारज्धं क्ारीरव्यापि त्वगिद्धियम् । विषयस्तृष- 
कभ्यमानस्परीयिष्टानभुतः स्पशेशन्दधतिकम्पलिङ्खः 
तिधरगगम्नखमावो मघादिपरेरणधारणादिसमधः । 
तस्याप्रस्यक्षस्यापि नानात्वं संमृखनेनान मीयत । समू- 
छनं पमः समानजवयोविरेद्धदिक्क्रिययोबोय्वोः सा- 
वथचिनोरूध्वगभनेनानुमीयते तदपि त्रणादिगमनेने- 
ति प्राणोन्नःहारीरे रस्मलधातुनां प्ररणादिहेतुरे- 
कः सन् क्रिया मेद्ात् प्राणापानादिसन्ञांख्मत इति ॥ 
 ( प्रू० ) वायुत्वेति । वायुल् नाप जातिमेदस्तस्याभिम- 

तसम्बन्धं समव्रायमन्तमोन्य वायुः पक्षीकरत इति शषः । नच 
तादृशे मानाभावः, स्पशेविज्षेषस्य वदहिपात्रस्य च जनकतावच्छ- 
दकस्वेन च तस्सिद्धेरिति भावः । वायोद्रव्यत्वसिद्छथं गुणा- 
नरह स्परशेत्यादि । स्पक्षवत्तामात्रं पृथिव्यादौ गतमत आह स- 
सषोऽस्येति । अस्य--वायोरनुष्माशीतापाकजः-साषम्यमि- 
त्यर्थः । अत्रानुष्णपदेन तेजसः अर्ातपदेन जलस्य अपाक- 
जपदेन परथिव्यादेन्युदाक्त; । न चावयाविनां घटादीनां स्पशचस्य 
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पाकजन्यत्वात्त्ातिन्यापितादषस्थ्यम्, अपाकजपदेन पाक- 
जस्पकशव्द्टा्तिदरव्य विभाजकधमेसमानाधिकरणस्य पृथिव्यष्ते- 

र्वा विवक्षितत्वात् इति भावः । स चेति । निरक्तस्पशधेत्यथेः । 
वायुः स्पशेवानिति सूत्रिद्ध इस्यथः । संख्यादिषु सूत्रकार 
सपरतिमाह अरूपिष्विति । अरूपिषु नीरूपयावत््रन्येष्वचाश्षुष- 
संख्यादिवचनाद्रायो सप्त संख्यादयः सिद्धा इति विभक्तिव्य- 
त्ययनान्यः । यद्यपि संख्यादीनां प्रस्येकं बायुत्वजाप्यऽतिष- 
सक्तम् , तथापि नीरूपस्पशेवदत्तित्येन विरोषितमेव सख्यापृथ- 
संयोगविभागानां मस्येकथमेवसे साधम्यंम् । परल्रापरस्वसंस्का- 
रास्तु नीरूपस्पशेवदरूततित्वेनेव विकेषितास्तयेत्यदाषः । तृणेति । 
तृणे कमे वायुस योगात् इति घूचरकारवचनात्संस्कार इत्यर्थः । 
तथाच नोदनाध्जन्यं बाणादिकम वेगवहूव्याभिषातनं विल- 
क्षणक्रियाखादियतुभाने तस्य तात्पयादिति मादः । ननु य 
सावणुरेव तदहं तदीयस्य न ग्राहः स्यादणुगतस्पशेस्यातीन्धि- 
यतवनियमात्,अथाणुभिन्न एव तदात्रयवधारायां अनवस्था अणु- 
भिन्नमूतानां साव्रयत्वनियमादत आह स चायमिति । अयं वायु- 
दिविधोऽणुलक्षणो ऽणुमिन्नस्वरूपः । तश्र तयोपर॑ध्ये । चत्वारो 
विधा दकशेयति क्षरीरमिति । नु वायवीयत्वे तस्यायोनिजसवे 
पृथिवीत्वापत्तो वायुखव्याघात इयत आह तत्रायोनिजपेबेति । 
तत्र वायो शरीरमिखत्रन्वयः। सप्तम्यर्थः समवेतत्वम् । तत्र तेषु 
शरीरादिषु मध्ये इत्याचार्याः । तादशदेहयोग्याुषाम्पेषषं 
निरस्यति मरुतां कोक इति । वायुं शरीरराति द्रग्यारम्भक- 
निस्यदृत्तिजातित्वादिप्यनुपानादेव तस्सिद्धरिति भावः| ननु 
पाथिवान्यस्य मोगवच्छेदकपार्धिवावयवोपष्टम्यत्वनियमाचदनु- 
पष्ञ्त्य कथष्ुपमोगावच्छेदफस्वमत आह पार्थिवेति । चोऽतर- 
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धारणे ! पाथिताव्रयवोपष्टम्भादेषेयर्थः । उपभोगस्य समरथमव- 
च्छेदकम् । वायत्रीयपिन्द्ियमाह इन्द्रियमिति । सप्रपाणिनां पाथि- 
वाप्यादिपवेजातौयप्राणिर्नां रूपग्राहकं वाय्ववयैवरारण्ध सगि- 
द्दियं सगिन्धियज्ञकमित्ययैः । कुष्ाययुपहतचर्मणां स्पशोग्राह- 
केन्दरियसस्र मानामावादाह पृथिव्यनमिभुतैरिति । नस्वगिद्वि- 
ये यदि करचरणादीनापकमात्राधिषटेय तदाऽन्यपेयुक्तदश्चायां 
घटादेः स्पाशेनं न स्यादत आह सवेशरीरग्यापीति । सर्वावय- 

वावच्छदेन शरीर्तीर्ययेः । केशदन्तनखलोश्नां न श्षरीरावय- 
स्व॑ देहानन्तरमव तदुत्पादस्यागमसिद्धलादता नातिप्रसङ्गः । 
विषयात्पकं वायुमाह उपलभ्यमानेति । साप्ताकारयोग्यस्पशा- 
भयीभूत इत्यथेः । तेन वस्य वायोः स्वशो नोपलभ्पस्तत्र ना- 
व्यादिः । बायानीरूपत्वे परतयक्षपम्भवात्तन्रासुमानपाह स्पर्शेति । 
स्पशः शब्दो धृतिः कम्पश्च लिङ्गानि यस्व स तथा । तथा- 
हि व्यजनचारनात्तरमतुमुयमानः पृथिव्यादषट्तिस्प्शा द्रव्या 
धितः स्पवीत्वाद्धःस्पशवत् । एवं पत्रादेम॑मरशब्दः सवेगस्प- 
सेषदृद्रभ्याभिषातजो विलक्षणशब्दत्वात् दलद्रयतरिमागजशब्द्- 
वत् । तथा धृतिः वेगवदद्रव्यसंयोगपरयुक्ता अप्राणिगुरोरष- 
तनलात् नोकादिपतनवत् । पक्षिभमूतेः परयत्नपयुक्ते तदपतने न 
व्याभिचारः। एवरपरह्वस्थद रादेः कंपः सस्पकवेगवदुद्रम्यामिषात- 
जः कमेविशेषत्वात् दण्डामिहतघटादि क्रियावत् इत्यादिपरयागसं- 
भवादिति भावः| तियमामन इति । तियेगमनखमावाऽस्य कादा- 

वित्कत्वं फूत्कारदेः सररुगतिर्विंशषसापग्रविकश्षादिति । मेषादी 
ति। आदिना पत्रघमीदिमेरणम्। संचारो घारणमर् पतनपरतिबन्ध- 
कम । आदिना रैखाश्ुपष्ठेभः। तेषु समथोतुकूछ इयर्थः ॥ इति वायुः! 

( से० ) शदानीं रूपादिषु स्पशेमात्रगुणं वायुं निङूपयति-षा- 
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युजीध्यमिश्द्रव्यविभाजकोपाधिमाननेकबुत्तिद्रभ्यविभाजकोपाधि- 
मस्वात् पृथिवीवत्। वायुत्वस्यानेकसमबेतत्वित्यत्वयोजातिस्व- 
 रुपयोबाधकामावात् । न च क्टृप्ततया पाकजाजुष्णाशीतस्परशैनेव 
वायुत्वव्यवहारः, तस्याननुगततयाऽनुगम्रकजातिविशेषान्तभाविन भ्र 
ृतोपाध्यन्तभोचेन दा शक्यत गोरवात्, भरमदश्तायां क्षतो दायु- 
रिति प्रत्ययाश्च । तथा सति शीतोाष्णाशीत्तापाकजस्पश्चे इति परत्य. 
याथैः स्यात् । सच विरुद्धविषयकतयाभ्नुपपन्नः नहि विहोषदश्ची- 
ने सति भरमा चिश्चमं विभ्रति। अपि चावयवगतप्रङृतस्पद्समवा- 
यिकारणतावच्छेदकमनित्यवायुत्वम् । नच वायुव्वासिद्धौ इदं सि- 
ध्यति वृण्डत्वासिद्धो नलदण्डस्यासिद्धः । न च तार शस्पकशषत्वमेध 
तत्, प्रारादरितनयात्। नच प्रकृतस्पशोत्थन्ताभाषविरोधिमस्वस्पशे (2 १ 
त्यन्तामावात्यन्तामाववस्वप्रृतस्पशास्यन्ताभावानधिकरणत्वेषु पक 
तथा, विनिगमनाविरहात् नानाथत्वापत्तः । शीतो वायुरित्यादिप्रत्य- 

यविरधाच्च भ्रकृतस्पद्ात्यन्ता मावात्यन्ताभावादः हीतादिविरो- 
धित्वात्, सस्माद्वायत्वं जातिकसिद्धम् । 

तस्थ दषत्वसाधकतया गुणानाह स्पश्चंति । येन रुपण वायुत्व 
व्यवस्थापकता स्पद्येस्य तदाद स्पदे इति । अज सत्यन्तन जलतेज 
सव्यो्त्तिः, अपाकज १ति पृथिष्याः। अपाकजत्वश्च पाकापरयोज्यत्वं; 
तेन न पार्थिवावयविन्यतिग्या्तिः। तत्सिद्धिस्तु व्यापकनिच्स्याऽवा- 
न्तरविहोषस्य पाकजत्वव्यापकत्धात् पृथिव्यां सदुकटिनत्वाद्रिकै 
वायुस्पदो तदभावात् 1 घायुः स्पश्षेषान् इति सूत्रेण स्पदोबस्वसिद्धिः। 
स्पदीधसा विना द्ग्यारम्मभकरवाजुपपत्तश्च स्पश्चेबत्परमाणुत्वेनेव द. 
वयारम्भकत्वात् । अन्यथा मनसोऽपि तदापत्तेः। भरूपिद्रव्यसमवा- 
येन सस्यादि ष्वचा्चु षत्वं वदता सूत्रकृता बाधक विना सामन्य- 

शाब्दस्य विरोषनिष्ठव्वकद्पनेन घायाधपि धरूपिष्रव्ये समवायः स्वी. 
छतः परमाप्वादिषु संख्यां बिना द्यणुकादिषु परिमाणानुपपक्तिः 
सदभाषेऽत्रिमकयि तद्भावः सयोगाभवेऽसमबाविकारणाम- 
वाद् दयणुकाथयुत्पत्तःऽविमागाभावे परमाणुद्धयस्तयोगस्य नित्यतया 
दयणुकनाश्ानुपपत्तिः,पृथक्त्वाभाव सङ्खचघापरिमाणयोरस्नुपपत्तिः व्या- 
पकनिवर तेः, सेयुक्तसंयोगाऽदपीयस्त्वादेः परत्वादिकारणसुखमन्वात् 

परतवापरत्वयोरपि सिद्धिः तृणे कमे धाथसयोगादिति सूत्रणं संस्क।- 
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रः सिद्धयति । तस्य हि नोदनल्वाभिधातत्वाभ्यां कारणता तत्र च 
परत्धवेगप्रवेश्ञ इत्याह गुणत्यादिना । अणुकायभावाद्-अका्यकाय- 
भावात् । प्रथिव्यादीनां कायं भिविधं वायोस्तु चतुर्विधमित्याह त. 
घेति । स्परेवत्परमाणुतया बायुपरमाणूनां त्रितयारम्भकस्वे सिद्धे 
शारीरारमकत्वमपि सिध्यति । तच्च हारीरमयोनिजमेव शुक्रादेरभाः 
चात् । स्थितिरस्य वायुलोके । उपमोगसामथ्य तु पार्थिवाद्यवयवोप- 
षभादिव्याह तत्रेति । पूवैणन्द्रियारस्मकत्वे सिद्धे तत्वगिन्द्रियमे. 
व | तत्वगिन्द्रिय वायवीय सूपाव्यञ्जकत्वे सति परकीयस्पश्रोव्य- 
अकद्वव्यत्वात् स्वदहाद्यामिन्यजकन्यजनपवनवत् । मनति व्य. 
मिचारवारणाय सत्यन्तम् । ऊभ्मणां प्रत्या सत्तिघरकतय। स्वस्प 
हऽथञ्जक्रव्यामिचारवारणाय परकीयेति । प्रत्यासन्तो तद्वारणाय दव 
ठथत्वादिति । तुरेयन्यायतया सवेषामेव त्वगिदियं वायवीयं कचि. 
र्स्पशोव्यञ्जक्मामिभूतारन्धत्वाद् भिभूतत्वद्विन्याह इन्द्रियमिति । स- 
वेशरीरव्यापीत्यनेन याति त्वगिन्द्रियं तावदे शरोरमित्युक्त्या 
केशादीनां त्वगिन्द्रियानाधारखान्न शरीरत्वं किन्तु संथागिद्रऽ्थ- 
त्वमा्जमित्युक्तं भवति । 

विषय इति । उपटम्यमानस्पश्चत्वेन घायोः प्रत्यक्षत्वं वायतऽथ 
पाताभिघधाने वेयथ्योत् प्रत्यक्ष पृथिव्यादौ तथानमिधानात् ।ननु बायुः 
प्रत्यक्षः परत्यक्षस्पक्लौश्रयत्वात् प्रत्यक्षा वायुः।उपलम्यमानस्पशाधिष्ठ(- 
नित्वं तु प्रत्यक्षत्वसाधकतयेव प्रत्यक्षत्वे वि््रतिपन्ने प्रति भाष्यङृता 
निरुक्तम् । न चोष्मणि व्यभिक्नारः, पक्चसरमत्व।त् । ननद भूत रूपवत्वं 
उपाधिः, नच रूषादो साध्याग्यापकता, घि द्रेग्यत्वपक्षधमवच्छन्न- 
खाध्यव्यापकत्वात् । यत्र बहि द्रव्यत्वे सति प्रत्यक्चत्वं तत्र धरदोषा 
रुपसत्वात् साध्यव्यापकत्वात् । बहिद्रव्ये पत्यक्षस्पशोश्रये वायो 
रुपासच्वेन खाधनाभ्यापकत्वात् । न चप्रयोजकतया न सल साध्य- 
व्यापको, बहिद्रग्यप्रत्यक्षाजुगतस्य कायस्य तस्येवानुगतस्य कार 
त्वात् । न तावत् बाहिरिन्द्ियम्राद्यविराषगुणवस्वं कायमहच्वगुण- 
समानाधिकरण विरो षगुणवन्ं वा तश्र प्रयोजक, रलनगतपित्तद्रष्य- 
स्योद्भूर्तातक्तरसखस्य वायुपनीतादृभूतगधचम्पकादिभागस्य च प्रत्य 
छत्वापत्तेः । नापि बहिरिन्द्रयभ्राष्यानेकविश्चेषगुणवच्वं, प्रभाया त्रस्तरे- 
पोश्धाश्रत्यक्षत्वापत्तः तत्र रूपमात्रस्य प्रत्यक्षत्वात्, चस्मात् महस 



९६४ स्दीकप्रहास्तपाद्भाष्थे 

हचरमुदभूतरूपवस्वमेव तत्र प्रयोजकं तथा चोपाधिः साध्यव्या 
पक्र इति चत् । नोद्भूतरूपपेक्षयोदभूतस्पशास्येव सामान्यस्य षयो. 
 जकत्वौचित्यात । न च वायोः प्रत्यक्षत्वे तद्गतक्षख्यादिप्रत्यक्षता- 
पत्तिः पृष्ठटश्नवख्यादेस्तद् प्रत्यक्षत्वेऽपि भ्रत्यक्षत्वात्, तस्मद्धायुः 
परत्यक्चः। अपि चत्वगि्दरियव्यापायानन्तरं घायुवातीति प्रतीतेवी- 
युः प्रत्यक्चः। न च स्पशो गृषीस्वा तेनैव लिङ्घन वायुषोतीति भ्रस्यतीति 
वाच्यम् ।वायुष्िङ्धस्याचुष्णार्शाता पाकजस्पक्ैस्याघत्ययपिश्षीतो वा- 
युवातीति प्रत्ययात् । स्पशेन बायारनुमाने च स्पर्शोयं कचिद्धित ₹- 
व्याद्याकारिकायुमितिः स्यात्, तस्याः प्रलिद्धसाध्यकस्थटे पक्षविक्नः 
प्यकत्वनियमात् न त्वनुमेयवायुविक्ञेष्यकापि च स्पद्नेन वायवनुमने- 
पितच्र गतिप्रतीतिनेस्यात् । प्रत्यक्षत्व वायोस्तद्गतक्मंण)ऽपि प्रत्यक्. 
त्वात् उपपद्यते ¦ न च संयोगविभागाभ्यां गत्यनुमाने, तयोरपरत्यक्ष- 
गतयोरपत्यक्चत्वात् । न च सुखदुःखविज्ोषाभ्यां सयोगविभागावनु- 

माय ताभ्यां तदनुमानम् , सवस्य वायाः सुखदुःखाजनकत्वेन सुखदुः. 
ख।जनकेऽ्पि वायो वायुवातीति प्रतीतेः । न हि सवासु अवस्थासु 
वायुसयोगे विभगे सुखं दुःखं वाऽऽवदयकमिति प्रामाणिकम्, मव- 
तितुग्रीष्मोष्मतत्तजन ।; पवनसयोगे सुखं तद्धिमागे च दुःखमेव. 
मन्यत्रापि कचित् , न तु सवत्र । मवति तु एुखदुःखाभ।वस्थटेऽपि वा. 
युवं।तीति प्रतीतिरिति । न च बायोः स्पाशनत्व चाश्चुषप्रत्यक्षत्वमपि 
स्यात् द्रव्यस्य तथाभूतस्यैव स्पारोनत्वनियमादिति वास्यम्। बा. 
ध्यमनव्रयोजकरस्वेन तथा नियमानङ्गाकारात् । नहि दरव्यचाश्चु- 
घत्वं द्यस्य स्पाशेने कारण चक्षुषानुपरमेऽपि अन्धकर त्वचा घ- 
रोपरभात्। न च विनिगमनाविरहात् रूपस्पशयोारुमयोरपि प्रव्यक्ष. 
स्वभ्रयोजकत्वम् ,सामान्यविश्चेषभावेनात्सगस्येव विनिगमकत्वात्। न 
चोदुभुतस्पशेस्य प्रयोजकत्वे प्रभाया अप्रक्षत्वापत्तिः, इष्टापत्तेः । तत्र 
प्रहणे तु तेजोरूपस्येष) तस्माद्वायुः भत्यक्ष इति चेत् । | 

सघ्राहुः-उद्भूतस्परोचरवस्व प्रयोजकत्वे प्रमाया अभ्रत्यक्षत्वं स्यात् 
तथासति चरति पक्षकादो प्रभारूपद्तेने तस्सयोगविभागयोभ्रहणं 
न स्यात्। न च पृवेदेश्ाचुपलमोत्तरदेशोपलभःम्यां विभागसयोगयो- 
रनुमानम् देशस्य मानसतया तश्रोपनीतस्य देशस्य मानात् का प्रत्य- 
क्लापेक्षिति वास्यम् । उपनायकत्वेन तन्न प्रस्यक्षापेक्षणाव् । तस्मादु 



द्रव्यग्रन्थे वारय्निरूपणम् । शद५ 

भूतरूपवस्वमेव प्रत्यक्षनाप्रयोजक मिति वायुरप्रत्यक्च इति । 
परे त॒-उदृभूतरूपवच्वस्य प्रत्यक्षताप्रयोजकत्व नयनगतपि- 

तद्वव्यप्रभयोः प्रत्यक्षता स्यात् । दषए्टापत्तौो तद्रतस्ंख्यादिग्रहण।प- 
्तिरनिषटठा स्यात् । पवमुदभूतस्परंवर्वस्य प्रयोजकत्वे ग्रीप्मोष्मप्र- 
श्र॒तेरपि प्रत्यक्षसंख्यादिग्य।प्यं प्रत्यक्षत्वं स्यात् ,तथाच सामान्यतया 
प्राप्षमुत्सगेपुट्टष्यापि विनिगमनाविरहात् रूपरस्पदौवत्वे प्रत्यक्षत्व. 
प्रयाजक, तथाच तदभावात् वायुरप्रत्यक्च इति कौतयन्ति । 

नच तन्न नये प्रमाया अप्रत्यक्षत्वे पक्ष्यादिसयो गा प्रः्यक्षत्घापत्तिः, 
नयद्धयेऽपि वायोारप्रत्यक्षत्वस्वीकारे संख्यापारमाणपुथक्त्वसंयागविः 
भागपरत्वापरत्ववेगकमणामप्रत्यक्षत्वापात्ति। न चटा पत्तिः, क्रप्रण हस्त- 
लखे सख्यायाः अधकरतलाद्यवच्छदन टश्च परिमाणस्य क्रमेणलश्चे 
पृथक्त्वस्य करतलादौ खे सयागस्य तद्विहाय गते विभागस्यकफो. 
णिकरतख्खम्रयोरन्यकूत्कारयारपरत्वपरत्वयोमन्दामन्द भावन प्रसर 

तोर्वेगकमेणोश्च प्रत्यक्षत्वात् । अपि चोद्भूतरूपवच्वस्य प्रत्यक्षत्व. 
योजकत्वे प्रभा त्वचा परिच्छिदयत।नचत्वाच पव उव् भूतस्परीवस्वं 
प्रयोजकमिति वाखवम् । चा्चुषत्व पवमुद्भूतरूपवस्वस्य प्रयोजकत्वे 
सामान्यप्रयोजककट्पनानोचित्यात् इति वायुः प्रत्यक्ष इति । एवश्चैवं 
पयवसन्नम-द्रव्यचा्ुषत्व उद् भूतरूपवस्व प्रयोजकं द्रन्यस्पाश्षनत्वे 
उद्भुतस्पक्षवस्वम् बहिद्रेव्यप्रत्यक्षतु कायतावच्छदकमेवर न भवति 
येन रूपवस्वस्योभयावो प्रयाजकत्वे बायुरप्रत्यक्षः स्यत् । प्वंच 
नयन गतपित्तद्रव्यादेख्द् भूतरूपवतस्वसचवाश्चा्ुषत्वमव वायुप्रभ्ुतेस- 
दृभूतस्पशंवरवसरवात् त्वाचत्वमेव घरादावुभयसमार्श्चेषणादुभयम्। 
न च वायोस्त्वाचत्व घरवत्संख्यादेः त्वचा प्रहटणापत्तिः, महावायोः 
ससर्गिदरव्यतयाऽवरान्तरवायुभिरारन्धस्य त्वचा स्वसबन्धेनेकत्व ग्रहात् 
अवयवानां तु सख्यान्तर सिलनेन न परिच्छिच्त घरितघरानां कपा. 
लछानामिव । परिमाणमपि याचदवच्छेदन त्वचा सम्बन्धः तावद्वच्छे- 
देन परिच्छियत पव पर्वतादेरिवन हि चश्चुष वर त्वचोऽपि पृपता(?) 
(स्वर्छता)येनाधिकग्रहा प्तिः स्वरूपापत्तिमास दयेत् पथक्तपापत्व- 
कसम्बद्धयोवायुघटयोरध्यक्षमव दयास्त्वक्सम्बन्धानन्तर घराद्वायुः 
पथगिति प्रत्ययात् 1 धटे बायुः सयुक्त इति करपरामर्रोन स्ततगते! 
सयोभोऽपि नाभवस्ययोग्यः। पव संयुज्य प्रयातस्य पवनस्य वि. 

३४ ` 



२६६ सर्दीकषप्रदास्तपाद् भाष्ये 

भागो नापस्मिव्य हृहदानीमतो विभक्तो घायुरिति प्रत्ययात् । पर. 
त्वापरत्ववगकम्रणां तु गतिरुकतेव । प्रभायाश्चा्चुषतवे संख्यादेः प्र 
त्यक्षतायामस्यैव न्यायस्यानुसरणीयत्वम्। तस्मान्न वायुर स्पाशेनं 
श्रति चत् । 

अत्र चरमः बहिरिन्द्रियतज्ञन्यद्रयलोक्रिकप्रव्यक्षत्वं वदि द्र॑भ्यलो- 

किकश्रत्यक्षत्वं वा कायैतावच्छदकं बाधक विना कायमाष्रबरत्तिधर्म- 
त्वात् घरत्ववत् न दि कायमात्रचुत्तिन पव कायताचच्छेदकाः भ 

मत्वादोनामतथात्वापत्तो वाषादौनां प्रमोषापत्तः । न चात्रनी- 
लघरत्ववदाध; समजो बाधकस्तन्न न हि नैषलसामग्य्या नीलगु. 
णस्य घरसामग्न्या घटस्य जनयानोभयाः(?) सम्बन्यन मीठघरापप- 

तता नीलघटत्वेन कायता अन्यथव नीटघरस्य सिद्धत्वात् , प्रकृत तु 
न भिन्नसामघ्रीककायद्वयघटित कायतावच्छेदक येन तथा स्यात् । 
नापि जन्यघरक्षानादाविव इद् कारणासम्भवो बाधक उद्भूतरूपवत 
उदृभूतस्पशरौवतो वा कारणत्वसम्भवात् । पवं च महच्व 
सत्युद् भूनङपवरवे मदस्वे स्युद्भूनस्पश्षवस्वं च तादश- 
्रत्यक्षना प्रयोजकमिति वायुरपरत्यक्चः। न च विनिगमनाविरहादुभ- 
योः प्रथाजकत्व प्रमापक्षिसखयागयोरप्रत्यक्षापात्तिः अस्मिन्नय कमर्णां 
प्रव्यक्चत्वन तेन पू्देरावभागोत्तरदेशसयागानुमानात् । अयं पक्षी 
पूवदेशविभागपरदेश्षसयगवानू कर्मवक्छादित्यनुमानसम्मवात् । 
येषं कमावीन्द्िय तेषां का गतिरिति चत् । अपरगहच्चायाः 

सास्प्रतमप्रस्तुतत्वात् । पवं च पूत्कारादौ सयोगविभागादिभ्रतीतिः 
सानुमानिक्यव । न च वाय रप्रत्यक्षत्वे शीतो बायुवातीति प्रतीतिः 
कथं स्यात् , शीतस्प्चेन बायुलिङ्गत्वारोपदश्चा्यां वायवनुमानेऽपि 
स्पशौ वायवीय इति धीः स्यत् न तु वायुः शीत इति वाच्यम् 
आनुमानिकबोधेत्तरं तथाविधमनसोपनीतभानस्वीकारत् । 
गत्यवगतिरपि रल्यादिगतिषिरषाणां शरीरदुःखविशेषाणां वायव. 
भिधातज्न्यत्वमनुमाय तेन कमाचुमानात् । अय दुःखविद्रोषो वाय्व- 

भिघातज्ो वुःखविशषत्वात् ह्यनुमानसम्भवात् । पीतो वायुवौ- 
तीति विश्िष्टप्रतीतिरप्युपनीतबोधादादाय सुगमेव उपनीतमानस. 
ोधस्येवासो दुःखविश्चेषः हीतवास्वाभिघातजन्मा इत्वाद्यनुमान- 
स्य सम्भवात्। निरूकतस्य कायंतावच्छदकत्व प्रमण््रातिपन्ने धिनि. 

1) 



द्रव्यग्रन्थे चायुनिरूपणम् । २६५ 

गमनाचिरहात् रूपस्पक्ायोदरेयोः प्रत्यक्षत्व प्रयोजकत्वे प्रमिते प्रमा. 
घायवादो संोगादिध्रतिपत्तेः आनुमानिकत्वनेव प्रतिपत्तव्यत्वात् । 
पव च सामान्य इव चश्चुपत्वचारपि तदेव प्रयोजकम् ।न च 
सामान्याव्घाषयोरेकभ्रयोज्यता युक्ता द्रउयत्वेन जन्यगुणसखयागयोः 
प्रयोजकत्वात् । भवतु षा चाक्षुषत्वे रूपचस्धं स्पाशनत्वे स्पश 
घरव प्रयोजकः सामान्यसामग्रीविरहादेवन प्रभाप्मणोश्चाक्षुषत्वस्पा- 
हानत्व । न चोात्सगांत् स्पराचस्वमेव प्रयोजकम् , उष्णः प्रत्यक्षत्व 
तद्भतसङ्खधादिप्रत्यक्चनापत्तेसक्तत्वादेनि न वायुः प्रत्यक्ष हति । 
न च यत्र सुखदुःखाजनकत्वं तत्र कथ कर्मध्रत्ययः ? स्पदप्रस्य- 
यास्यां सयोगविभागावनुमाय कमोनुमानात् | 

वस्तुतस्तु रूपमस्परशेयोः सामान्य विक्षेषभावामावन उत्सगासं. 
भवेऽपि नोद्भूतरूपस्परयोस्तथाभावः । तथा च विनिगमनामा 
घेन दयोरध्यक्चनाध्यक्षत्वन जगत्प्राणः प्रत्यक्चप्रमाणप्रमेय इति । 
न स्ोद्भूनस्पन्नावरवस्य प्रयोजकत्वे प्रभा प्रत्यक्षा न स्यादिति 
वाच्यम् उद्भूतरूपस्य तथात्वनोष्मा तथा स्यादिति वक्तुं 
वाक्यत्वात् । न चोष्परणस्तथात्वे तद्तसंख्यादिख्यीतस्त्वाची 
स्थादिति वाच्यम् । प्रमाया अपि तथात्वे तद्तसंख्यादश्चा- 
छ्यु षत्वापत्तेरभ्युपतेत्वात् । न च प्रमाया पक्रतया तद्रतमेकत्वं 
गृहात पव तदवयवानां त्वल्युष्णससृषएटतया न सख्यामद् प्रत्यय दति 
वाच्यम् । उरष्मण्यप्यस्य न्यायस्य समानत्वात् । कञचोष्मसङ्ख्यादेः 
प्रत्यक्षत्वे चा्ुप्रत्व स्यादिति नेद् भूनस्पशवस्वमाचं प्रत्यक्षताप्रयो- 
जकम् । न चोभयोः प्रयोजकत्वे प्रभाया अप्रत्यश्चत्व पक्षिक्राण्डादो 
तत्सयोगादिग्रहो न स्यादिति काच्यम् । ङ्पेण प्रभामनुमाय त. 
त्पूवोपरदे शोपलमभाभ्यां विमागसयोगयोारनुभानात् । पव च वायुने 
प्रत्यक्ष इति सद्धमिति सक्कुपः 

न चवमुद्भूनरसोऽपि प्रयोजके प्रविशत्विति वाच्यम् । उमय 
घादिसिद्धतया प्रत्यक्षाणां बह्थादीनामप्रत्यक्षत्वापत्तरिति । 

अनुमेयत्वे वायोस्तत्र लिङ्गमाह स्परोंति। अय स्पशः कचिदाधि- 
तस्स्पशीत्वात् घटस्परोचत् । न जखानलध्रितो अनुष्णाश्लीतरवात् । 
न चेतदाश्रयः पृथिवी रूपरहितस्वात् । न चाभिभूतत्वादग्रहेण रूप- 
राहिलयम्तिद्धमिति वाच्यम्| अभिमावकस्य रूपस्यामषात् । ते. 
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जोरूपस्य परथिवीरूपाभिभावकत्वे घटादावपि तथात्वापत्तेः । अन्धः 
कारे ऽभिभावक्राभावेन प्रत्यक्षत्वापत्तश्च, खुवणे उपष्टम्भकस्येवाज्न 
 नियतसम्बद्धस्य कस्यचिदाभेभावकास्याभावात् । न चोदुभूतमेव 
रूर, पा्थिवरूपस्पद्योः पाकजतया तुद्यया गन्ञमतयेकोद्धवे प- 
राद्धवनियमात्। 

ननु नायं नियमो नयनगनपित्तद्रध्यस्य रूपोःवेऽपि स्पर्चानुद्ध- 
वात् । पव स्पर्शाद्धवे रूपायुद्धवस्य सुवचत्वात् वुस्ययोगक्षेमतया 
नयननिषठपित्त द्रव्येनेव क्षारीकृतत्वाद । अपि च पृथिव्यां रूपस्पक्ा- 
वेव पाकजाचिति न, किन्तु रूपरसगन्धस्पश्ीः। पव च तज्ञन्यानां 
तन्महिम्ना तुख्ययोगक्षेमत्व्र रसनगतपित्तद्रव्यवायुपनीतचम्पकमागयो 
रसगन्योरूद्भूततया अन्येषाप्रपि तथात्वं स्यात् पाकजस्वे समानेऽ 
प्यद्वेषम्यात् वैषम्यस्य रूपस्पक्ञयोरपि साम्यात् ) एवं च शब्दश. 
तिकमस्पा अपि अनुदुभूतरूपाद्भूतस्पक्शपाथिवर्वासिन पव द्रव्यान्त 
रकलट्पनायां कल्पनागोरवश्च । शीतद्रव्यादुयुपनायिकापि तथावि- 
धा पृथिष्येषेति चत् । 
अन्र वह्भाचायाः-त्वगिन्द्ियं न मनो बहिरिद्ियत्वात्, न रोध्रं श्न 

ष्द्ाश्रषहकल्ात, न पाथिवं जलीयन्तेजसं वा गन्धरसरूपा्राहकत्वात्। 
न च पृथिव्यादिषु एकप्ररुतिकमेव घ्राणादि मद्।त्ञ न गन्धाद्ग्राहकत्व- 

मिति वाच्यम् लाघवेन पाथिवन्द्रियत्वादिनैव प्राणादिषु त्वग्मिन्नत्वस्य 
वि्षणस्य त्वचः पाथिवत्वादिति सिद्धिसपेक्चत्वात् । एवञ्च त्वचः पा. 
यिवत्वस्सिद्ध घ्राणङश्चण त्वग्भिन्नत्वं विरोषणम्.दत्ते च तस्मिन् विचः 
षणे पाथिर्वान्द्यस्यापि स्वचो न गन्घप्राहकस्वापति अन्यत्याश्चरयः। 
तस्माच्छरगिन्द्रियोपादानत्वेन दग्यान्तरसिद्धौ वायुत्व तत्प्रसिद्धस्यापि 
भुक्ताप्रमजनादे; तमरेवान्तमावः । परथिवीत्वे कूपानुद्धवादितदुपपाद्- 
काट एकल्पनागौरवात् । गोरवाभावाञख न पार्थिवम् धूमे त्वधूमतामा- 
पन्ने गौरबावसायात् वायो तु कस्यामपि दशायां तद्भावात् । एवं च 
दराब्दाद्यः ऽपि रूपवद् द्रव्यमन्तरा भवन्तस्तत्कृता पतेति संक्षेपः । 

हाढ्वादिषु अनुमानप्रकारस्तु-असो पणदिषु शब्द् सन्तानः स्प 
धावतवेगद्रभ्यसंयोगजन्मा विमागाजन्यश्ान्द सन्तानत्वात् दण्डाभि- 
हतभराशष्द सन्तानवत् । विभागज्ञं हेतो; अभावादेष न व्यभिचारः| 
दाष्दजे तु विभागामुलके सयोगमूटकत्वादेव केवरश्ब्दमुलकस्य 
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शब्दस्याभावात् । नमन्ति वृणादीनां धुनिः स्पदावत्द्रञ्यसयोगनज्ा 
ऽस्मद्ादचनयधिष्ठितद्रव्यध्ातत्वात् नकाधनिषत् । ज्र पराथव्यादीनां 
बाधात् पक्चघ्रमतावखात् वायुखिद्धेः। पनन्ञणकमे नादनाभिघा- 
तान्यतरजन्य गुरुन्वाद्यजन्यकर्मत्वात् प्राप्यप्रव!हपनितत्णकमवत् । 
अत्रापि बाधरावधूतपरथिव्यादिकिद्धः पक्षधमेतेव पवनसाक्षिणीति। 

वहेरुष्वज्वलनवद्त्र तियेगृगमनं स्वाभाविकामित्याह तिर्यगिति । 
प्रयोजनमाह मेघादीति । ननु वायारप्रत्यक्षत्व तत्र नानात्वप्रतययः 
कुतः इत्यत आह तस्यति । यद्यपि अप्रत्यक्षस्य सख्या प्रल्यक्षान भ 
घति; तथापि अनुमानाद्वगन्तव्येत्यर्थः। न च वायुनाना स्पद्रीवस्वा- 
त् इति पकस्मिन् घटे व्याभेचारः, प्रत्यश्चस्परश्चवस्वादित्यपितथा त. 
त्कथं नानात्वानुमानमत आह संमू नेनेति । 

ननु सम्पुखनमेकस्मिन् घर घरान्तर वास्ति नतु तत्र नाना- 
त्वमतयाह समूदनम्पुनरिति । वायुत्वमनकच्त्ति सजानीयपूकन- 
घटृत्तिधमेत्वात् जलत्ववदिति । सज्ञातीयगमभत्वथेमेव घायोरित्यु- 
क्तम । संपुखनटक्षणे तु तत्तद्वाहभोवेनेव अन्यथा परथिव्यादीनां सं. 
मूरेनन स्यात् । अनुमानं तु वायुत्वमनेकन्चत्ति तत्प्युकरसाजात्य- 
कसयोगवद्ुत्तिघमेत्वात् जलधमेवदित्याकारं सम्मुखनगभस्य हेतु- 
स्वे वेयथ्यांत् । सजातीयसंयोगवदुत्तिधयत्वादिति हेतुत्वे तद्धर- 
स्वे व्यभिचारः धममन्तरेण यः सजातीयः तत्सयोगवत्येतद्घरे स- 
रवात् । सग्रोगगर्भत्वेनेव देतोरुपपत्तो सम्मूकैनकथनं तिथेगगमन- 
स्वभावस्य चायो; कथमूष्वेगमनमिति शङ्कास्कन्दनाथं निम्नाभस- 
पंणस्वभावानामपाभिव सम्मुखनेनाध्वंगमनापपत्तेः। ननु सन्निपा- 
तः संयोगः सोऽपि कथमतीन्द्रियस्व क्ञातव्य इत्यत आह साऽपीति। 
धायुः सम्पूखनवान् ऊद्धगमनविश्चेषवरयात् जलविशेषवदित्यचुमा- 
नात्सम्मूखनसिद्धिरित्यथेः । अकतान्द्रियस्य ऊध्वगमनमपि । अर्तान्द्रि- 
य कथ ज्ञातव्यमिति शङ्कायां तस्याुमयत्वमुक्तम । अनुमानञ्च 
घायुरूध्वगमनवान् स्वसंयोगे ऊध्वगमनविशषकारित्वान्तृणादयष्वे- 
गमनकारिहुताशरिखावत् । सावयविनोरित्यनेनावयवानाम्यव. 
विवक्चायां महसवविशबवचनेन वायुस्तृणाकीन् ऊध्व नयतीति स्वभा- 
वाक्तिः । साघयविनोरित्यनेन मदहस्वबिशषवत्ता विवाक्षिता नातस्स्ज् 
सरेण्वादाबतिप्रसक्तिः। 
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चतुथी विधामाह प्राण इति । शरीराभ्यन्तरचारी वायुः प्राण 
इत्यथः । विषयार्स्थानमेदमुक्त्वा [क्रयाभेदमाह रसेति । आहार. 

स्य सारो विक्रारा रसः, मल मू्ादि, धातवो रुधिरादयः शुकरन्नाः; 

पतषां प्ररणादिहेतुरत्यथः। ननु प्राणस्य पञ्चवधत्वे फथं सूतानां स- 
मानदश्ताऽन आह एक हानि) यथा पक पव देवदत्तः पाटकः पा 
चक्र दाति क्रियामदाद्व्यवहियते तथा पक पव द्ाराराभ्यन्तर्चा- 
री चायमुखनासिकाम्यां निगेमनात्त प्राण इनि रसादानामधोनयना- 

[भ ९ ~ = ९. ११ 

दपान इनि ऊध्यन्नयनादुदान हति सम नयनात्समान इति नाङामु- 
खेषु विनननात् व्यान इति सक्ञांलमन इत्यथः । खाघवादपि प्रा 
णवायुः पक्र पव सक्ञामदेन सोक्ञना भदाभाकादनि ॥ चायुः ॥ 

( व्यो० ) इृदरानीं वायारुदशचवता टक्षणपरोक्षाभम् ` वायुत्वा- 
भिसम्बन्धादित्यादिप्रकरणम् । वायुरिति लक्ष्यानदेशो वायुन्वाभि- 
सम्बन्धादिति लशक्रणम् । वायुन्वनाभिसम्बन्धः वायुल्वनापलक्ितः 
समवाय हति। समवाया ह्यनिव्यापकन्वादलक्षणं स्यादिति वागुत्वप- 
दम् । वायुत्वं चासम्बद्धमपकश्चध्रमतया गमक नस्यादिति पक्चध्रमताज्ञाप- 
नाथममिल्लम्बन्धपदम्। तथा च वायुत्वनतरस्पात् चन चायुन्ाभिस- 
म्बन्धाद्यतु न भिद्यन्त नत वायुत्वनायिसम्बद्धाः, यथा श्चव्यादयः। 
भच तथा घायुत्वेनानाभसम्बद्धा वायुः तस्मादितरस्माद्धिययत 
शति । व्यवहारो वा साध्यत । शेषश्च लक्षणस्य दूषणप्रानिसमाध्वानं 
पृथिव्यधिकारे क्ञयम् । तथा वायुश्ब्दस्य सामान्यवानथ इतिज्ञा- 

पनाथेमतीन्द्ि ध ङक्तिप्रतिषधाथं च पूेवद्याप्य व्याख्येयम् । सम 
घावित्वगुणवसवप्रतिपादनाथ स्पकौदिवाकयम् । स्पश्ाद्रयः संस्का. 
रपर्यन्ता विधन्त यस्यासो तद्वानिति । स्पक्श्चासाधारणत्वादन्य. 
स्मद्धेदकत्वादिति अस्राधारणतामाह स्पशांस्यानुष्णाश्षीतत्वे स. 
व्यपाकज इति । अनुष्ण दत्युष्णस्पशोऽ्यवच्छेदः । अशीत इति 
हीतस्पश्ादपाकज इति पाथिषात्। स च गुणचिनिवेशहात् द्वितीया 
ध्याये सिद्धो बायुः स्पश्ेषानिल्यनेन सुत्रण । अत्रच स्पशंवानिति 
सामान्यक्ाब्देनाप्यथादयं विशेषो ` विवक्षितः-भसुष्णाश्ीतत्वे सत्य- 

पाकजस्पशवीनिति । अङूपिष्वचाश्चुषत्वादिति सूत्रण सख्यादयः 
सिद्धाः तथाहि-रूपविक्नोषवाति द्रव्य चा्चुषाः तद्धिपरोते चाचा 
शुषा हत्यपरेणापि सूजेण रूपिषु सस्यादीनां सद्भावो ऽभहित पव 1 
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तथा चारूपिषु समवतः सख्यादयः परं चक्ुग्राह्मा न भवन्तीति 
परात्तषेधः । नथा तृणक्रमवचनादिति वायुलयोगान्तूणे कमंति सूत्र व्- 
शयति । वायुसयोगश्च तृणकर्मात्पत्ता सापक्नः कारणमिति प्रयल्ञा- 
देरभाषाहगापेश्षः कारणामिति सस्कारः सिद्धः। तथा वायुत्वसा- 

मान्यस्य मेदाधिष्ठानत्वादिति तत्समथनाथालश्चणेन लक्ष्यमाण- 
स्येकानेकत्वो प्रलब्धो साये साति तश्नरासाशमद्रेतचादिप्रतिवधार्थ 
व जसद्धावप्रतिपादनाथंश् । स चाय ्ववधः अणुक्रायभावादिति 
घाच्यम् । तथा ह्यणुस्वभाघा नित्यः कायस्वभावस्त्वानत्य इति । 

अवान्नरवेधम्यं दशयति । कार्यलक्षणः कार्यस्वमावश्चत्विध 
दति । फेन रूपणेत्याह--शरशरम्रान्द्र वषयः प्राण इति । शरोर 
त्पत्तिमाह-रारीरमयानजश्चति । अयानजश्च शुक्ररोणतसन्नि- 
पातमनपेक्ष्यापज्ातम् । धमेविहाषलाहतम्पाऽणुभ्य हन । तथा- 
हि-वायवीयाः परमाणवः समवायिकारणम् तत्संयोगाश्चासम. 
घािकारणम् क्षित्यादि च निमित्तक्रारणमिति। तच्च मस्नां टा. 
के सिद्धमागमात् । अथ वायोनियग्णातङीटत्वात् क्षणिकता. 
श्च तदारन्धरररमुपरभागजनक न स्यादित्याह पाथिवावय- 
घोपषटम्भमाखचोपमागसमथमिति। 

इन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथमाद-र न्द्रयं स्पशापरम्भक्रमिति । त- 
थारि-स्पकश्शापटन्धिः करणक्रायो [क्रयात्वादयाया क्रिासासाक 
रणक्ायी यथा सदिक्रिया। त्था चय क्रिया, तस्माक्करणक्रार्यं 
ति । यत्तःस्पश्ोपटन्भरेः सम्पादकं करण तद्वायवीयम रूपादिषु 
मध्ये नियमेन स्परोव्यस्चकरत्वात् , यद्यद्रपादिषु मध्य नियमेन स्प- 
हाव्यञ्जक तद्वायवीय टण्म् यथा व्यजनानिलः, तथाच रूपाररषु 

मध्ये नियमन स्पशव्यञ्जर त्वगन्द्रियम् | तस्माद्वायायमिति । त्व. 
गिन्द्रियस्य स्परात्वद्रव्यत्वादिव्यञ्जकत्वापटन्यर्नियमेन स्पराव्यञ्चक- 
त्वमल्िद्धं स्यादिति रूपादिषु मध्य इति विशोषणम् । व्यज्नानङे तु 
तद्धतस्पश्व्यक्तौ यद्यपि रूपाद्यसम्भवः तथापि सीतादिस्पशव्यञ्जकत्व- 
सद्भावा द्िरष्णसद्भ'वः । अथ वायवीयत्यावशेष कस्मातकिञ्चिदेव 
स्परव्यञ्चकमिन्द्रियमिति त्वगिन्द्रियं चेत्याह पृथिव्याद्यनभिभूतेवा- 
यश्रयेर्विशिष्टाटष्टापगरहीतेराषदितरावयवसगृक्तेः श्ुद्धेवा ऽऽरन्म् । 
अतः स्परस्येवाभिन्यञ्जकमिन्द्रयञ्चेति। तश्च शरीरव्यापि सख. 
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वेभ्र स्पशो पलम्भाष्िक्ञातम् । तस्य च सज्ञा त्वगन्दरियामिति । त्वमि. 
ति शरीराचगुण्टकं चमे, तत्स्थानमिन्द्रियमुपचरेण तस्व्गिन्द्रियमि- 

.व्युक्तम् । मथ त्वगिन्द्रियस्य विशिष्टोत्पदे कि प्रमाणम् ?।का- 
येनियमः । तथा च रूपादिषु मध्ये स्पश्ेस्यैवोपलम्भान्यथानुपप. 
रया श्ञायते कारणनिवमः। स चान्यस्यासम्भवाद्धिरप्यतिपादे नि. 
मित्तमिति कल्प्यते । अस्य च सुत्रस्येद् भष्यम् । भूयस्त्वात् स्पर्श. 
वत्वाश्च स्पशंज्ञाने प्रर्ृतिवायुरिति । स्पशो ज्ञायते ऽनेनेति.स्परीज्ञान. 
मिन्द्रियमिति तस्मिन्नुपादे प्रकृतिः कारणं वायुभूयस्त्वान्नेमित्तादव- 
स्ते वेन्द्रियं रूपादिषु मध्य स्पश्ञस्यव व्यञ्जकमिति भूयस्तवभिति। भू. 
यसां षिश्िष्यारष(पगहीतानां वाय्ववयवानामीषदितरावयवरूपर्दै- 
रारम्भकत्वम् । यदि घा स्प्रौ ज्ञापिक्षानम् तस्मिन्नेव रूपादिषु म- 
ध्ये प्रकृतिः कारणं वायुः । कुत इत्याह भूयस्त्वाद्याङृनात् स्परौष. 
र्वाच्चेति । स्परावकरवं चास्य स्परशात्कषां विवक्षितः । यदिवास्प- 
शेस्यैवोपरुम्भान्यथानुपपच्या ज्ञातः स्पर्शोत्कर्षः कस्माद्भवतीत्याह- 
भूयस्त्वान्निमर्तदिति। 

नयु सर्वमेतद सम्बद्धम्, वायुसद्धावे प्रमाणाभावात् । न, प्रत्यक्षे. 
णापलम्मात्। तथाहि-स्पाशेनव्यापाराद परोक्षक्ञानमुत्पद्यमानं दष्टम्- 
वायुवाति शीतो बायुरुष्णो षायुरिति । न चदे लिद्धं लिङ्कघम्बन्धा- 
युसमरणे परामशेक्ञानन्नरमुस्पथत इति नानुमानप्रभषम् । शाब्द वि 
नाप्युत्पत्तने शब्दमितीन्द्ियानुविधानादिन्द्रियजम् । यत्र चापरोश्च 
जञानं तत्प्रत्यक्षम् । भथ महत्वादनेकद्रव्यवच्धात् रूपविरोषाच्च दर्. 
व्यं प्रत्यक्षमिति सूत्राविराघः | न,सूत्रार्थापरिक्ञानात्। तथाच सूताः. 
अपरोक्षश्चानसद्भ'वे खरि समस्त व्यस्त लक्षणमिति ज्ञेयम्।यत्र ह्य- 
परोक्चं ज्ञानं तत्न अमीषां समस्तव्यस्तानां क।रणत्वम् । तथा द्या. 
त्मा महस्वादेव प्रत्यक्षः । वायुस्तु महच्वानेकद्रव्यवस्वाम्पाञ्च। यत्र 
चक्षुः स्पशंनाभ्यां विज्ञान द्रग्ये तत्र समस्त लक्षणमिति । प्राधान्यं तु 
यथाद्रनमभ्युपेयम् । तथाहि-सत्रावग्निदूरेप्युपलभ्यते रूपातिश- 
न्महरवानेकद्वव्यवच्चप्यग्रहणं पकत्तादेरिंत रूपस्य पाधान्यनेव. 

माखोकस्य सद्भावे दुरेपि पवेतादेग्रहणम् । महस्वे स्वद्पप्राध।. 
न्याप्रत्यत्प्रकष्यम्। । 

अथ यत्न स्पारानमत्यक्षत्व तत्न दश्चेनस्थापि व्यापसे रष भध. 
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काब्दादो सख्यादयश्च प्रत्यक्षा इति इहापि तथाभावः स्यात्, न 
चस्त्यतः स्परामात्रमव प्रत्यक्ष वारिस्थित तजस्य॒ष्णतावद्रिति। 
यथा वारिस्थिते तेजस्याश्चयाप्रत्यक्षत्वप्युष्णताग्रहणं तद्वदिदह।प्या- 

श्रयाश्रत्यक्षस्वपि स्परस्येव ग्रहणमिति । नेतदवम् । षारिस्थिते ते- 
जसि रूपस्यानुद्भूनत्वास्स्प्चामात्रस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम् । यत्र हि र 
पोद्धवः कारण पत्यक्षत्वे । न चावध्यं चक्षुषराप ग्रहणम् । स्ख्या- 
दयश्च प्रत्यक्षा रूपाचुद्धव च न ्रहणामिति ! दृष्टश्च वायो न रूपाच- 
शषः प्रत्यक्षतायां कारणमिति चक्षगऽग्रहणम् । सख्यादेर प्रत्यक्षत्वं 
युक्तम् । अथ रूरपावशेषाभाव अप्रत्यक्षत्वमेव स्यगदति चत् । 
न आत्मना व्यभिचारात् । तथः द्यामा रूर्पावहाषा मावडप्यन्तःकरण- 
प्रत्यक्षः । संख्यादयः प्रत्यक्षा अग्याल्मनि रूपविक्तपाभावादेव अप्र 
व्यक्ला इति । अथ द्रव्यस्पारानप्रत्यक्षत्व रूपविरोषसद्धाव सत्येव 
टम् घरादो, तथा च रूपस्पशग्यतिरिक्तद्रष्याकम्बनत्व ऽनुसन्धा- 
नक्ञानं च प्रमाणमस्ति यमहमद्राक्षं चश्चुषा तमेवेति स्पृशामिय 
व(स्स्प्राक्चं स्पाशनन तं पदयामीति', न च वायावतदस्तीति स्पमा- 
आलम्बनमिति चत् । तदे तदसत्। रूप दिनापि वायोः स्पाकानेन प्रत्य. 
क्षत्वात्। अथ साध्यमेतत् । दस्य साध्यत्व सत्यतिप्रसङ्गात् | तथा. 
दि--स्पशेनव्यापाराद्वायावपराक्षज्ञानमिन्द्रियाभावव्यतिरेकाभ्यामु- 
त्पद्यमानं दष्मिः्युक्तम् । तस्य च साध्यत्व घरखादावपि दृद्नस्प- 
रनप्रत्यक्च स।ध्यमेव स्यात् । अथन्द्रियाचुचविधानान्त साध्यमेतत्, 
समानं वायावपि। यथेदमनुसन्ध्रानम् । तदहरीन्द्रियग्राद्यत्वराद्धरा- 
दाबुपपन्नम् , वायारकान्द्रियत्राह्यत्वादसम्भवेनातीन्द्रियवादेति। न 
चाजुसन्धानाद्व घटादिज्ञानस्य रूपाद्व्यातारक्तद्रक्ष्मालम्बनत्वम्। 
केन्तहि ? घटादज्ञानस्य वलटक्षणत्वात् रूपादन्धातारक्ताथाल 
स्बनत्वम् । तत्र चायुसन्धानस्यापि प्रामाण्यमिति । नेव वायुवाति 
शीतो वायुरिति ज्ञानस्य स्पराज्ञानावटक्षणत्वाष्यनिरिक्ताथालम्बन 
त्वम् । न च स्पश्ापरम्भनादलुमानजं च्ञानमतदित्ति वाच्यम् । स- 
विनाभावसरम्बन्धाजुस्मरणदेरभावात्। अननुभूयमानस्यापि सम्ब 
न्धाजुस्मरणादपि व्यापारस्य कल्पनारन्वाय्या-घरादेज्ञानस्या- 

प्यनुमानताध्रसङ्कात्, वायुध्रत्ययसमार्नाधिकरणश्चाय प्रत्यय इति 
वाच्यारम्बन पव । 

२५ 
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अन्ये त्वज्चुमानेनापि बायोः प्रत्यक्षतां व्यवस्थापयन्ति । स्वयं 
परत्यक्षणोपलन्धोऽष्य्थः परस्मै प्रतिपाद्यमानोऽनुमानेनैव प्रतिपाद्यत 
इति मन्यमानाः । तथा च।ऽस्मदाद्युपटभ्यमानस्पशोधिष्ठानो वायुः 
अस्मदादित्वगिन्द्रियप्रत्यक्षः अनुद्भतरूपान्यत्वे सति भस्मदा- 
छ पटभ्यमानस्पशाधिष्ठानत्व।त्, यो योऽयुद्भतरूपान्यत्वे स- 
त्यस्प्रदाद्युपरभ्यमानस्पशाधिष्ठानः स सोऽस्पदादित्वगिन्द्रियप्रत्यक्षः 
यथा घटादिः । तथा चानुद्भूतशरूपान्यत्वे सत्यस्मदाद्युपल- 
भ्यमानस्पशोधिष्ठानो बायुस्तस्मादस्मदादित्वगिन्द्रियप्रत्यक्ष इति । 
परमाणूनां हि योगविषक्षयापरभ्यमानस्पश्नाधिष्ठानत्वमिति 
अस्मदादिविराषण हेतद्धंमिणश्चेति । साध्यस्याप्यन्येन्दियविव- 
क्षया प्रत्यक्षत्वानमभ्युपगमाच्वागिति वबिज्ञषणम् । योगिनां चः 
न्द्ियान्तरेणापि कषान सम्भवतीति अस्मदाद्ग्रदणम् । अस्य 
च प्रत्यक्षधमेत्वसद्धावेऽपि प्रतीत्यभावो दूषणम् इत्युक्तम् । तच्च।- 
सत् , प्रतीतेः सप्रितत्वात् । अथ प्रतीतिरेवास्त्वलमनुमनन वि. 
प्रतिपद्यमानस्यानुमानोपन्यासात् । 

नन्वेव सत॑षामप्यतीन्द्रियाणामस्मदादिप्रत्यक्षत्वं स्यात् पमे. 
त्वादिति दतुना । न परप्रतिपच्येव चाध्यमानत्वात् । तथादहि-परो 
विजानाति न मऽस्तिपरमाण्वादेविषयज्ञानमिति, स्वयमपरक्षन्ञान- 

सद्धावे सति परप्रतिपादनायानुमानापन्यासो युक्तः। ख चवाया- 
वस्ति न परमाण्वादावित्ति। तथा परमाण्वादरस्मदादीन्द्रयवि- 
षयत्वे परमाण्वादिरूपतां जद्यात् । महच्वादियोगिन्यस्मद्द्ीन्द्रिय- 
व्यापारोपलन्धेरेति । 

इदानीं प्रकषक्चेण वायुसद्धावे व्यवस्थापिते विषयनिरूपणाथं- 
माह विषयस्तूपटम्यमानस्परोधिष्ठानभून इति । उपलभ्यमानश्चा- 
सौ स्परीश्च तस्याधिष्ठानभूत इति व्याख्या। तत्र चास्मदादिप्रति- 
पादनाय शादख्स्यारम्भादस्मदादिविश्चेषणमप्यृह्यम् । उपलम्मोपी- 
न्दियद्वारेणव विवक्षित इति । अन्यथा हि परमाणान्तरेणोपरम्मः 
श्रीरादावयप्यस्तीति उपलभ्यमानस्पक्ाषेष्ठानत्वं व्यभिचारि विष- 
यङक्षणं स्यात्। पवमस्मदादीन्द्रियोपलभ्यमानस्पश्ाधिषठानः 
त्वादितरस्मा द्धिद्यते । विषय इति वा व्यवहतव्यः। तथा न परं 
विषयटक्चषणा वायुरस्मदादीन्द्रियप्रत्यक्षोऽनुमानावगम्यक्चेत्याह-- 
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स्पहोचाब्दधुतिकम्पटिङ्क शति । स्पराश्च शब्दश्च धृतिश्च कम्पश्चति 
लिङ्गानि यस्यासौ तथोक्त इति । तथा ह्यनुष्णाश्चीतत्व सति अपा- 
कञजस्पशेः क चदाथितो गुणत्वात् ,या यो गुणः स स आधितोदृष्टः। 
यथा रूपादिः, तथा चाय गुणस्तस्मादाध्चित इति । गुणत्व चास्य 
सामान्यवस्वेष्द्रग्यत्वे च सति नियमेनाचश्षुषप्रत्यक्षत्वाद्रसव- 
दिति । अचाश्चुषध्रत्यक्षत्वं धरादावस्तीति नियमग्रहणम्। तथाप 
स्पशत्वादिसामान्ये नियमनाचाक्चुषप्रत्यक्षत्व न च गुण इति 
व्यभिचारः तदथ सामान्यवच्व सतीति विडहाषणम् । सामान्य. 
वक्व द्रव्यादित्रयस्यास्तीति नियमेना चाक्चुषप्रत्यक्षपदम् । सामा 

न्यवत्वे सति नियमेनाचा्षुषप्रत्यक्षत्वं वाय्वादावस्7ात अद्र 
ञ्यत्वे सतीति पदम् । अस्य पक्षधमेत्वे सति प्र्ेकदेश्वतेमानस्या 
त्यन्तं विपक्षाद्वचावृत्तस्यावाधिर्तीघषयत्वाद सन्प्रतिपक्त्वेन गमक- 
त्वम् । अथारतवनुष्णाश्रीतत्वे सत्यपाकजस्पशस्याध्चतत्वमपाक्रज- 
त्वेतु कि प्रमाणम् ? पाकजरूपादिवियोगात्तथाहि-पाकजस्पशेः 

पाकजकूपदिसहितो र्ठा घरादाविति। अस्यापि पाकजत्वे तथाभावः 

स्थात् । अथ सद्धावे$प्यनुद्भूवत्वात्तषामयुपलम्भः, तज्नान्यत्राऽभा- 
वात् । न हि पाकजस्पशशौपलम्भ रूपरादानामन्यत्नात्यन्तानुष- 
रम्भा ष्ट इति । न चान्न क्पादीनामरस्तित्वप्रमाणमस्तीव्यनुद्धबा- 

जुपपत्तिः। सद्धावेऽुद्धवकस्पन।पपत्तः । अथासद्भाव ।क प्रमाण. 

मिति चत् । अत्यन्तानुपङभ्धिरेव । तथाहि--विवक्षितस्पशाधिक- 
रण गुसुत्वरहित सम्भवतीति । खहचरिता रूपादयो न कदाचिदुप 
छभ्यन्ते प्रमाणत दत्यसन्तः । तथा पाकजस्पशंस्य गुरुत्वसाहचयो- 
पलन्धेरस्यापि पाकजत्वे तत्सद्धावः स्यात्। गुरुत्वसम्बन्धे चाध्वं 
पणं।दि धारणानुपपात्तिः । तस्यापि गुरुत्वसम्बाधतया तच्प्रसङ्गात् । 

न च पाकजस्पश्शाधिकरणं गुरुत्वरहित सम्भवतीति । पाथ. 
वस्पशंवरिलश्चणत्वान्न पृथिभ्यां वत्तते, नाप्युदकतजसोरनुष्णाशी- 

तत्वादन्यन्नासम्भव पवति । यत्रायं बतत असो बायुरिवि। 

तथाऽभ्द्यः शुकश्युक्ञाशष्द: सन्तताजुमितः स्पश्ञवद्रभ्यसम्बन्धका- 

य: विभागजक्षब्द जश्चब्दान्यत्वे सति श्ब्दत्वात्ऽयो यो विभागजश- 

ग्दज्शाग्द्ान्यत्वे सति शब्दः स स्पदवद्रव्यसयोगकायां यथा भरी. 

दण्डसंयोगजः शब्दः । तथा चायं तस्मःधथोक्तसाध्य इति । ननु 
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विभागजशव्दादस्य चिशेषानुपटब्धः सन्दिग्धं तदन्यत्वे सर्त(ति 
विड्ापणय् । न, रूपादिमतां घन।वयवसन्निवङ्भाजां कारणविभाग- 
पूवक विभागस्य द्ब्दारम्भकत्वापररव्धस्तदभावस्त्वाविवाद्ास्पद् इत 
विभागजस्वाभावात् । तथा विभागजत्वे दुकद्युकादिश्चब्दस्य शाखाः 
दिषु कम्पसरमानक्रालखापरङाच्चवनस्यत्त।सा त रणा । नचात्र शाखाः 
दिचायुविभमागस्य डाब्द्रारम्भकत्व युक्तम् कारणविभागजत्वानुपपः 

तरतस्नदन्यत्व सतीति विरोषणम् न सन्दिग्ध्रमेव । धृतिः धारणमा- 
काशे पणादीनामवचस्थानम्। तच्च स्पशचटूऽ्यसयागक्राय प्रयत्नाभावे 
सानि धारणत्वात् , वद्यत्प्रयत्नाभावे सति धारण तत्तत् स्प वद्रव्यसः 
योगकाये यथार्ऽधारगनादक तथा चदं तरमार्स्पशांवद्व्यसयो गकार्य- 
मिति । पक्षीणां मृक्छनमित्याह-सखम्मूक्छन पुनः समानजवयावाय्वो्िं 
रुद्धादिक् क्रिययाः सन्निपाता ह संवन्धः। सच कयोर्वायवोः.क्र विशि- 
एयारित्याह समानजवयोः। समानस्तुस्यो जवा वेगे ययोस्तौ समा- 
नजवो तयोरिति । अन्यथा द्यक्रस्याल्पजवत्वे बटीयसाभिभवान्न 
संमूखनमिति । तथा ह्यकादक्क्रिययोने समूछनमित्याह विस. 
दधे दिश्िक्रिये ययास्तंी विरुद्धदिक्रियाविति। तथः दयेकस्य प्राची. 
नदिग्गमनमन्यस्य च तदाभिमुखमागमनमिति क्रिययार्विराधः। अन्ये 
तु विरुद्धायां दिशि क्रिये ययोस्तौ तथाक्ताविति मन्यन्ते। अत्रावि. 
रोध्श्िन्तनीयः। अथत्थसन्निपातः कुतः प्रतायत इत्याह सापि 
सन्निपातः साव्यविनोरूध्यगमननानुमीयते  सहावयविभिवर्नते 
यौ तों सावयविनाचिनि तदव्यवा अपि महान्तोऽवर्याचन इति 
ज्लापनाभरमिदमुक्तम । अन्यथा हि सरादयवयोरिति स्यात्) अन्य त्वव- 
यविनोभ्त्र तृणादया विचक्षिनाः न तदक्यवा इति मन्यन्त । अथ 
वायोरेवोध्वेगमनं कथ प्रतीयन इत्यह तदपि तृणादीना- 
मूध्षेगमननेनि । लथारहि तृणाद्रीनामूष्वगमने चननत्वान्न प्रपन्नात् 
भवति । नापि वगत् कचन्मन्दगतित्वात् । आद्यकर्मोत्पत्तौो च 
तद्मावात् । अन्यस्य च सामथ्यानुपलन्धरेवेगचद्रऽयसम्बन्धाऽ्नुमी- 
यते । न च नत्पाथिवमाप्व चातस्यापि गुरत्वायिकरणतयाध्वगमने 
गुरुत्वराहतं निमित्तान्तरं वाच्यम् । न चाघ्राञ्नेरूष्वैञ्वलकनस्वभाव- 
तया तत्संयोागान्तुणादीनासुष्वेगमनमिन्धनविज्ञेषामावनोध्वज्वर- 
नासं भवात्तदनुपटब्येश्च । न चान्यस्याज्र सामथ्यामति । व्रायुसम्ब 
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न्धान्तृणदनामूध्वगमनमिति ज्ञायन । तस्य ति्थग्गतिशीखतयोध्वं 
गमनम् अन्तरारछ नान्यथा संभाव्यत दति वाय्वन्तरेण पति. 

वन्धः । तथाहि वायुबीयानपरण च बोयसा प्रतिवन्धसक्निपाता- 
तस्वां गति विरहय्योध्यं गच्छति । तत्सयागाच्च तृणादीनामुध्वग- 
मनमिति सिद्ध-तृणादीनामूध्वगमनेन वायोरूध्वगमनम्, तेन च 
सन्निपातः स्तस्म्रान्नानात्वामात । 

अथ प्राणाख्यस्य वायोरुपलभ्यमानस्पकाधघ्रानतया विष. 
यान्तमवेऽपि प्राधान्यज्ञापरनाये विक्लिष्याथक्रियाकारितया पृथगभि 
घानम् । तथा तच्वज्ञानिनो योागाभ्य्स प्रवतेमानस्य प्राणोऽत्यन्तमु- 
पकारीति पथगुच्यत हइ्व्याह-प्राणोऽन्तःशशशरे रसमरखधातुपरेर- 
णादिहतुरिति । तथा हयन्तःद्ारीरे चतमानत्वात् प्राण त्युक्तं रसा- 

दिभिव्यभिचारः, तदथ रसमख्धातूनां प्ररणादिहेतुरिति | तथापि 
रसादिप्ररणादिहेतुत्वात् प्रण दत्युक्तष्टण्ादिषु व्यभिचारः, 

तदभमन्तःश्रारे चतंमनश्ति। न चादएटादयोरऽन्तःशरीरे वतन्ते 
अरण्रस्य चात्मन्रत्तित्वादीश्वरस्य चावुत्तिमच्वादिति । तदेवमन्तः- 
क्राशरे वतमाना रसादिप्ररणहेतुत्वादतरस्माद्धद्यत । प्राण इति 
वा व्यवहतेव्यः। यदिषा वायुसामान्यलक्षणानुच्रत्तो सद्यामन्तः- 
शाशरे वतेमानत्वाद्र सादि प्ररणहेतुत्वाच्च प्राण शत्युक्तं व्यभिचारा- 
मावः । अथासौ क्रिमकोऽनेक इत्याह-पकः सन् क्रियासेदादपाना- 
दिसखन्ञांरुमतश्नि। अथ वास्तवभेदः कस्मान्नष्यते ? वाधकोप- 
पत्तस्तथाहि- पञ्च वायवः शरोरे यदि व्याप्त्या वतन्ते तदा सबन्धा- 
देको वायु भवतीति पञ्चत्वानिवुत्तिः, अथाप्राप्त्या तथाप्येकन शरीरस्य 
व्यापकत्वाद्रपरेषामसमव इति मन्यमानः क्रियाभेदेन मदमाह । स 
पव मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणक्तारो वायुः प्राणाख्यो $घ्ोनयनान्पखा- 
देरपानः सम नयनात् समानः ऊध्व नयनादुदानः विविधघमनेकप्रका- 
रेण नयनाद्वधानः इत । ॥ इति वायुः ॥ 

( भा० ) इहेदानीं चतुणा महाभूतानां खरिसदार- 
वि धिरुच्यत | ्राह्यण मानेन वषकठातस्यान्ते वत्त मानस्य 
ब्रह्मणोऽपवगंकाले ससाराखन्नानां सवेप्राणिनां निक्षि 
विश्रामाभं सक्रलसुवनपतेमहेरवरस्य ससिदहीषास- 
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मकाल हारीरेन्धियमहाभूलोपनिबन्धकानां स्वात्म. 
गतानामटृष्टानां चृरत्तिनिरोध सत्ति महेश्वरेच्छात्याणु- 
सथोगजकमभ्पः शारीरे न्द्रियकारणाणुजि मागेभ्यस्त- 
त्संयागनिघत्तौ तेषामापरमाण्वन्तो चिनाक्चाः। तथा 
पृथिव्युद्कञ्वलखनपवनानामपि महामूनानामनेनेव क्र 
मेणोत्तरस्मिन्नुत्तरास्मेख सति पूवपूवंस्य विनाशः, ततः 
प्रावि भक्ताः परमाणवो ऽवतिष्टन्ते घरमाघमसंस्कारानति- 
द्वाश्चात्मानस्तावन्तमव कालम् ! 

तत्तः पुनः प्राणनां मोगभुलये मरेरवरस्य सख. 

क्लानन्तर सवात्नगतच्रानिलन्धादष्टापेक्षेभ्यस्तत्सयोा- 
गम्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तो तेषां पूवं दिका परस्पर- 
सयागेभ्यो द्यणुकादिप्रकमण महान् वायु; ससुत्पन्रो 
नमसि दोघुयमानस्तिष्टति। तदनन्तरं त स्मिन्नवाप्यभ्यः 
परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेण पदान् सलिलनिधिरुत्पन्नः 
पोष्टुयमानस्तिष्टति । तदनन्तरं तस्मिन्नव जरनिधौ 
पायथिवेभ्यः परमाणुभ्यां श्यणुकादिप्रकमण महाप्राथिवी 
ससुत्पन्ना सदटताऽवातष्रते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पहा. 

दधौ तैजसेभ्पाऽणुभ्यो द्यणुकादि प्रकरमेणोत्पन्नो महा 
स्तेजोाराशिर्दृदीप्यमानस्तिष्ठति । एच सखुत्पन्नेषु चतघु 
महाभुतपु मदेदवरस्यासिध्यानमात्रान् तेजसेभ्योऽ- 
णुभ्यः पार्थिवपरमाणुसदितभ्यो महदण्डसुत्पद्यते ॥ 

तसिमिखतुचेदनकमटं सवलोकपितामहं ब्रह्माणं 
सकलमुवनसदितसुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुक्ते सच 
महेरवरेण चि नियुक्तो ब्रह्माऽति शायज्ञानवेराग्येदव्- 
सम्पन्नः प्राणिनां कमविपाकरं विदित्वा कमानुरूष- 
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ज्ञानभागायुषः सुतान्प्रजापलीन् मानसान् भनुदेवषि- 
पितृगणान् सुखवबाहूरुपादतश्चतुरो वणान् अन्यानि 
चोच्चावचानि च सष्टाऽऽकायानुरूपेधमज्ञानवेरागरे- 
श्वरः सयोजयतीति ॥ 

मु ०)परसङ्ादाह चतुणामिति। चतुणां पृथिव्यादीनां पहाभूता- 
नां परमाण्वपेक्षयाऽपकृषटपरि माणवताम्, तेन ् णुकस्याप्युपग्रहः । 
सु।एिसहारस्य-षएटिमाक्कारीनप्रखयस्य, तन महप्रखयस्यं 

व्युदासः । विधिः-क्रमः । खण्रिषहारयारुत्पत्तिमटययोव्रिधेः 
कथ्यत इत्यथ इत्या चाया; । व्रद्येण माननेपि । 

मानुपनेक्वरपेण देवानां दिनपुस्यते । 
तेषां शतत्रयं षष्ठियुक्तं वर्षस्तु देवतः ॥ 
देववपसदसागे द्रादश्चाहश्चतुयुंगम् । 
चतुयुगसदस्चन्तु बरह्मणो दिनमुच्यते ॥ 

इति स्प्रृतिसिद्धव्रह्यदिनमानेन यद्रषेशतं तस्याऽनते ब्रह्मणो. 
ऽपवगेकाले परत्युकाल । व्रह्मेशानपरभृतीनामपीन््रादिवल्नीवपमे- 
द्त्वमतनदम् । ब्रह्मणः परमात्मनाऽस्मदाचहृषपरहीतयातृदे ह- 
विच्छेदकाङ इति वाऽथ॑ः । सरतीति संषारः शरीरं तत्र, 
खिन्नानां -विविषदुःखानुमावरेनाम् । निञ्ञीति । ब्राह्मण मानन- 
त्य नुषञ्यते । 

चतुयुगसदकचन्तु ब्रह्मणा दिनघुच्यते । 
राजिश्चेतावती तस्य ताभ्यां पक्षादिकलपना ॥ 

हति स्मृतेः । निशीत्यस्य निशातुरय इययं हयाचार्याः | विश्रापार्थ- 
खेदोपशपाथम् , सकटथुवनपतेस्धिमुत्रननियन्तुर्महेग्वरस्य परमात्प- 
नः, संनिहीष-सहारसामग्रीविश्िषच्छा वस्समकाङपट्ानां 
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(क टत्तिनिरोये सतीत्यत्रान्वितमिदम् । संनिहीषासमकारं-संजि- 
ही षोत्तिरकारपिति स्राचायी; । तेषां चापरपाण्वन्तो विनाक्ष 
इ््यत्रान्रयोऽभिप्रतः । यद्यपि च्रीरादेकपपि महामुतमेव, तथा 
प्यत्र पहाभूतपद् प्रागुक्तविषयपरम् । उपनिवन्धक-जनक्रम् । 
सवात्मगतति । सवेषामात्मरस्यदृष्ठानां उत्ति: फलोपधानं तस्य 
निरोप प्रतिबन्धे सतीत्यथेः । फलानुत्प्या जन्यद्रव्यत्वावच्छिन्न 
परति ब्रह्मरात्रिस्वेन प्रतिबन्धकत्वमित्याभेपायः । प्रटयहेतुभुता- 
ट्म जन्यद्रव्यनिरोधकमिति सखाचायमतन्तु प्रखयप्राङ्क्षण- 
एव तादृशाद्एस्योत्पस्यभ्युपगप शोभत इति ध्येयम् । 

महश्वरेति । महृशरेन्छासहितेरात्मपरमाणुततयोगेजनि- 
तेभ्यः प्रमाणुकर्पभ्य ` इत्यथः । पञ्चम्या नन्यत्वम्॑स्त- 
चाग्रिमवि मागेऽन्विततम् । तत्सयोगनिटतता-शरीरा्यारम्भकाणां 
परमाणुसंयोगानां निहत्तावित्यथेः । तेषां -शरीराण।पिन्दरिफाणां 

च, अ-सम्यकूमकारेण ब्यणुकनाशचादिक्रमणेति यावत् । पर. 
माण्वन्तः-परमाणवसानकः । प्रख्ये दविपयमज्ञकानां नाशे विज्ञष 
दरेयन्नाह तथेति । महाभूतानां - विषयसं्ञकानाम् । अनेनैवेति। 
परपाणुक्रियातिभागादिक्रमणेवेत्यर्थः । उत्तरोत्तरस्मिन्निति। 
प्रथपं पा्चिवस्येव् प्रिषयस्य बिनाशस्ततो जटस्यात्तरकाटरं तेजसः 
पशाद्राया्िनाश्च इत्यथेः। अयं च क्रमः श्रुतिसिद्धत्वादुपात्त इत्या- 
चायः । ननु प्रथिच्युदकञ्वलनपवनानां क्रमणेव ष्वरंसवतः 
काटस्य प्ररखयत्वानुपपात्तिः, कायद्रव्यानाधेकरणकाटस्यैव त- 
रवादत आह तत इति । पृथिव्यादिचतुर्णी नाज्ञोत्तर मित्यषेः । 
भरविभक्ताः-कायद्रव्यरहिताः । कायद्रन्यराहित्यं काथभावान- 
धिकृरणत्ेऽप्युपपद्यमानं न खण्डप्रल्यतनिव। हकम् मदाभल- 
यस्यापि तक्वादतस्तन्चादस्ययेमाहं परेति । षपाधममावनाख्यसं- 
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स्कारेरनुत्रिद्धा विशिष्टा आस्मानशावतिष्ठन्त इति पूर्वेणान्वयः । 
चकराद्रगनािनित्पवगंस्य पाकजरूपाद्यनित्यवर्गस्य चोपग्रहः । 
तावन्तमेव काटं-व्राह्यमानेन श्चतवषेपर्यन्तं कारमित्यर्थः। तथाच 
स एव कालः कायंद्रव्यानधिकरणत्वे सति कायो भावानपिकरग- 
त्वात् खण्डपछयो न खन्यस्तथेति भावः । 

खण्डप्रर्ये धमादेः सतवे प्रमाणमावेदयितुयत्तरसटि व्यु- 
त्पादयति तत इति । महाभूतानां छषटेलहारयोद्रयोिंधानस्य पूर 
प्रतिज्ञातत्वात् संहार त्रिधियु्त्ा इष्टिविधिषाह तत इति त्वाचा- 
येस्वरससिद्धस्तत इ्यस्यावतारक्रमः । प्राणिनां-पसारिणगाम्, 
भोगस्य- सुखदुःखान्यतरस्य, मूतये-निष्पस्यथेम्, सिषछक्षाया 
छष्टिसामग्रथपदितेच्छाया अनन्तरं उत्तरकालं सवानि याभ्या- 
त्मगतान्यथ च ठत्तिकन्धानि ठब्यटरत्तीनि अृष्टानि तत्स 
षभ्यः तत्संयागेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तो सत्यां तेषां पत- 
नपरमराणुनां पूवेदिश्षा विभागादिक्रमेण(नातभ्यः)परस्परसयागे- 
भ्यो यानि ्णुकानि तदादिक्रपेण महान् वायुरूत्पन्नो नमस्या- 
काशादौ दोधूयमानोऽत्य्थं कम्पमानस्तिएति। मूतान्तरानुस्पस्या 
तदुपगमस्याप्रतिहतत्वादिति भावः | तदनन्तरं -पहापवनस्योत्पत्य- 
नन्तरम् , तस्मिन्नेव पवन अपप्येभ्यो जरूरम्भकभ्यः परपाणुभ्यः 
(प्रागुक्तरीत्या)तनैव क्रमेण द्यगाकादिक्रपेण पान् सलिङनिषिः 
सयुत्पन्नः पष्ट यमानो ऽत्यर्थं प्टवनश्चीकस्तिषएति । पनाभिभू- 
तस्य पयसः पवनादिक्षये बाधकाभावादिति मावः। तदनन्तरं स- 
लिक निघेरतपस्यनन्तरं, तस्मिक्निव-सिकनिषो, संहता -कठिना, 
देदीप्यमानोऽ-त्यथं पभरकाकमानः । पर्रं-वायुनलतेजःक्रमण, 
अपं च क्रमः श्चतिसिद्ध इत्युपात्तः। पहेन्वरस्याभिध्यानं-ब्रह्मा- 
ण्डोत्पत्तिगोचरन्नानापिच्छा वा । तन्माज्ान्न तु तदीयश्चरीरमध्य- 

३६ 
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पेक्षणीयविति मात्रशब्दस्याथैः । तैजसेभ्य इति समवायिकथ- 
नम् । पाधिवेत्युपष्म्मककथनम् । तथासप्येव तेजसाण्डस्य हिर - 
ण्मयत्वसं मवात् । सवंकोकानां तदण्डस्यानां पित।महं सर्व 
भूभुव्रःस्वरादिरोकेः सहितं, भजासर्गे-पजाणणटिनिमित, नियुक्त 
परजाः संखजेत्याज्ञापयत्ति महेदवर इत्यथाद्रम्यते, अत एवाह 
स चति। न च पहेश्वरेणेव सहकारिषयेन प्रजानिमोणसं मषा- 
द्र्य ब्रह्मणेति वाच्यम् । धरीरनिष्पाद्यानामादिकायणां निः- 
शरौरेगेवरपाजेणानिष्पत्तिस्तदयं ब्रह्मणो ऽप्यपेक्षणीयत्वात् । 
अथ ब्रहमत्र यद्य्ञः स्यात्कय कपे कुर्यात् , यदि वा कचिदनुरक्तः 
स्यात्कथं तद निषटमुत्पादयेत् , यदि चानीदवरः स्यात् जानानो. 
ऽप्यसौ दुष्करं वैधकमे कथं साधयेदत उक्तमतिकायज्नानेस्यादि ।यदा 
त्वीईवबर एव तन्तत्कायवशचाद्रह्य। विदेहं परिगह्वाति 'नपः इलाले- 
भ्यः कपकारिभ्यः इस्यादिश्चतिपरमाणकलत्वादिति पतम् ,तदा व्रह्म- 
णीन्वरस्य नियोगः क।योनुकूतचत्कृतिसहकृतत्वरूपो बो- 
ण्यः | कमविपाकमिति । भाणिनां यानि फमोणि तेषां विविधं 
पाकं फलोपघानकारे विदिष्वेस्ययेः । मानान् अयोनिजान् 
सुतान् परीस्यत्रिपरमृतीन्, खषटत्यग्रऽन्वयः । प्रजापतीन् -दक्षा- 
दान् । पनवः-स्व।यमुताद्याः, देवा आदित्यादयो, ऋषयो मरद्रा- 
जाद्याः, पितरः- कव्यवाहनायाः तेषां प्रत्येकं गणानित्यथेः। 
धुखेति । युखाद्राह्यणे बहुभ्यां क्षत्रियम् उरुभ्यां वैद्यं पद्म्यां 
शुद्रमित्येवं चतुरा वर्णानित्य्थः। तथाच श्रुतिः ब्राह्मणोऽ 
स्य युखमाीहाहू राजन्यः उर तदस्य यद्ैशयः पद्भ्पां शुद्रोऽजा- 
यतइति । उच्चावचानि-उक्कृष्टापकरष्रानि युतप्रेतादीनि । आ- 
शयः-पूवैजन्मसस्कारः, तद् नुरूपैस्तःपदरोरिययेः। धमन्ञानवैरा- 
गयश्व्येरिसयुपठक्षणम्। अधमोक्ञानावैराग्यानेश्वपरित्यपि दरष्टम्पम्॥ 
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( से०) नु (नहि कदाचि नीदश्चञ्जगत्' इति न्यायेन प्रखयामाः 
वेन वतेमानलोकस्तन्तानेरेव वेदसम्प्वायानुवतेने किमिति भगवः 
ता वेदवक्तृत्यस्वीकारः) प्रख्यस्वीकारे तु कथ तदनन्तर घटादि 
लिप्यादिसम्प्रदायः ?कथ वा शक्तिषरेच्छेदे उपदेष्टुरमावात्। 
न च भणप।नुपदेष्टा, निपषप्रयोजनस्यापदेष्युत्वाभावात् । किञ्च परमा- 
णनां साम्मरेन कथं कायं वेचिञ्यम् । न चरणटवेचिञ्यात् । तदर्टा- 
देतरम्भकस्य सस्व परटयानुपपस्ः । न चादषएटस्व बृत्तिनिरोधे स. 
ति सः, पश्चाद्ु्तिप्रापक्रामावात् सृषटधनुपपत्तः। अपि चानधि!प्रताना- 
मेषां कायेञजनकत्वानुपपत्तिस्चेतनत्वाष् , अधिषएठातृत्य चन परमा- 
ण्वसाक्षात्क्षनृ णामस्मदीनां तष्सराकषात्कतैः तष्चिष्ठातृत्वानुपपत्तेः। 
नापि भगवता चिष्प्रवोज्नलस्वाशिष्ठतत्वादशनादिति समाकल 
जिक्षासुक्ुल समाद्वास्बन् आह् दद्ाभीपिति। खषटलंहास्योविधिः 
न तु ष्टः संहारस्ध विधिः सखष्टिप्रकारकथनविरोधात्। प्रथमं 

सष्ारकथनस्य तु खष्िहछहारषोः प्रबाहनानादित्वद्योतनं प्रयो 
जनम् , अकस्मिक्रप्रतिश्चाक्रमासिक्रमस्य परमसावधानस्य मा 
ष्यकतुः अन्बथानुपपसेः । पं च प्रतिज्ञाक्रमातिक्रमस्यानादि- 
त्वद्योक्तमभ्व प्रथ।सलम् , अन्वथा वैयथ्पात् इति कमातिक्रमादे- 
वाऽनादिष्वं भ्राप्बत्त दव्येके । सहार प्रसिपाद्य तदानन्तयधि्णि्टां 
खं बोबता प्रक़ृतश्षहारः खष्टेः पूवेन च खष्टि विना सहार 
इति पषमपि सृष्टराबाति इति प्रधाहिस्धमेतयोरित्यपरे। 

ब्रह्मणेति । चपुचूगलसदस्लामितं ब्रह्मणो दिन ताधटयेव रा्िरीष्ट- 
शेनाहोराञ्रण पक्षादि परिकरप्य घत्लरं परिकल्प्य घ्रह्मणः वण्डात- 
गणना कतेव्बेत्या्तबः। जपशपतान्से वकात् प्राप्यन तु वषश्ता- 
त्यय तश्रापवनेस्थव माधेन बह्णोऽधतमानत्वास । यदा कथं 
चित् पव सुकृतविराषवशेन त्रह्म। भवति तदा प्रह्मणो ऽपवगेकाले 
मोक्चक्ार शति वास्वेषम् । अस्मिन्पक्ष येऽसङ्कस्षपित्फरक्मे- 
कतोरः साकारापाक्तमापरिषासितकेतसो यतथस्ते “हिर्ण्यगमेपद्. 
वीमनुप्राप्य परिवृञ्यन्त” शस्यागमस्य ब्रह्मत्व प्राप्यापद्कक्ता भवन्ति 

दत्थथकलतथा अस्मिन्नर्थे प्रामाण्यम् ।यद्ा तु मपवानेव चिमूुतिभवतीं 
ति पक्षः, तद। ब्रह्मणो नित्यसुक्ततया अप्रवगेकाटे दैहत्यागकाल इति 
ठवास्येवम्। श्ुत्यथेस्तु-दिरण्यगभपद्वीमनुप्राप्य ब्रह्मलोकं गत्वामु 
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को मवतीव्यघन्नेयः। नो विरोधः अन्यथाऽऽगमेन ब्रह्मणोऽमुक्तत्वप्रति- 
पाद्नन भगवतो ब्रह्म्वामरति पक्षस्यापूललूनत्वापत्तः | 

ससारे जन्परमरणादिभ्रवाह खिन्नानां विविधोपद्रवेः निस्खरी- 
भूतानां निक्षि रात्रिकर्पे निरस्तेतहीपवर्तिरचिरदिमिजालस्य काल. 
विशेषपद्न चानित्यद्रव्याधारत्वग्रहणेन प्रलयस्य राच्चित्वाभावात् । 

न च तच्छरुन्यस्थैव लक्षणत्वे राचित्वं तश्रार्त्विति वाच्यम । “ना 
हो न भूम्नि खन राञ्निः'' इत्यागमविराधात्। नच यथान 
खमरित्यस्य लव्यवहारो नास्तीत्यथः तथान सचिरित्यस्य रान्निव्य- 
वहारो नास्तीतव्यथे हति वाच्यम् । आकाशस्य नित्यतया तत्र मु- 
ख्याथबाघन लक्षणया ऽऽगमस्य नेयत्वात् , एकत्र लक्षणया यत्र ख. 
क्षणां विनाप्युपपत्तिः सत्र लक्षणाया अक्रतव्यत्वात् । नच भाष्यव) 
क्ये वा ठक्षणा तास्मिन् वा लक्षणेत्यत्र कि नियामकमिति वाच्यम् । 
रौकिकवाक्यानुरोधन वेदस्यान्यथा नेतुमनुचितत्वात्। अस्याधत्वे- 
ऽपि लौकिकत्वात् अन्यथा “सर्वोदुम्बरी वेरटायतन्येति बाक्यमनु- 
खद्यो दुम्बरीं स्पृष्टा हत्यािश्चुतिरपि अन्यथा नीयेतेति सङ्घः । 
विश्रामा्य-प्रलये शरीराद्यभाचन दुःखाभावात्।महेश्वरत्वे देतुत्वेन 

सकलभुवनपतेरिव्युक्तम् । समकालमनन्तरकारुं कार्यकारणयोः पौ- 
वापयनियमात् । ननु भगवरिच्छाया एकतयदानीमपि कथं न प्रल- 
या भगवस्सजिदहाषायाः सर्वात हते चन्न | सञ्जिहीर्षात्वविश्षिष्ाया- 
स्तस्या इवानामभावात् , ससक्षात्वविङष्टाया एव सत्वात् । नयु 
सञ्िदहीषात्वं न जातिः पकव्यक्तिकत्वात्। न चाऽस्मदादीच्छायामपि 

स ञ्जिदीषार्वसरवादनकत्वम् , जातरकदा चित्कव्वेनेदा्नाीमपिमगवदि- 
च्छायां सञ्जिहीषास्वसस्वापत्तः। न ख व्यक्तो कादाचित्की जातिरिति 
घटादौ शष्ट चेनाश्रावि तथा करप्यत।न च संहारविषकत्वं सञ्जही. 
षत्व तर्च नेदानीं मयवदिच्छायामिति वाश्यम् ।.विषयिणि सति. 
पश्चास्द्विषयकतस्वस्यामावात् । न च घटज्ञान जातं सत् पश्चात् घरं 
विषयीकरोति हति कस्यापि खम्मतम्। किञ्चेच्छादावन्यप्रवणे वि. 
षयत्वमन्यश्चाअ, शानञ्च भगवतः सवदा सवेविषयक्तं, तथाचच्छाद् 
योऽपि तथा, न चास्मदादीनां धर्टावषयकञ्ञनेच्छा घरविषयक्त्व 
विलम्बत इति कस्यापि रोचते| न च सज्ञिहीषत्विं सहारसामश्री- 
समक ङानस्वमिति तस्याः कादाचित्क स्वान्नेदानीं भगवाहेच्छायाः 
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सजिही षात्वामिति वाच्यम् । प्रि प्रत्ययकविमागकल्यनायामस्या. 
थस्याप्रतीतेः, जिगमिषत्यत्न गमनच्छाया शव सजि्ीषत्यत् सहार. 
च्छाया एव प्रत्ययात् । न च संजिहपाशब्दः सामग्रीविशषविशिष्ठ- 
च्छायां रूढ पवति वाच्यम् । कस्य कारणस्य विरम्बादिदानी स।- 
मग्रोचिलम्ब श्व्यनिदेचनात् । न तावद्दएविलम्बः, तस्य प्रलयाव्य- 
वहितकाल उत्पततो प्रमाणाभावनेद्ानीमपि सस्वात् , तस्मादनुपपन्न 
मेतत् यतः सञ्जिहीपांसरमकारमिति चत्। तत्काटविशेषविल 
म्चनेव सामग्रीविरम्वात् । न च कालस्य साधारणतया 
तस्यच सवेदा सत्वात् कर्थं तद्धिस्बन विर्म्ब इति वाच्यम्) 
कायविशेव कारुविशषस्यासाधारणकारणत्वस्यापि ₹दत्वात् । दघ 
यत्नविश्व कारविशषस्यासाधारणक्रारणत्वमिति । तस्मात्का 
रविश्ेषाभावादेव नेदार्ना संजिहीषौस्वमिति सव सुस्थम् । अत पव 
अचायैचरणाः 'स च कारविद्ठोषो वषडातादिश्तब्दवाच्य' इति । सख 
चोपाधिरित्यथः। शसतेरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकारना-शररश्च इ. 
न्द्रिथञ्च महाभूतानि च तवुपानिबन्धकानां तदुत्पत्तिस्थितिदेवू- 
नाम् । नच द्यणुक्ताप्रा्िः, परमाणुभ्योऽधिकपरिमाणतया लक्षण. 
या महाभुतपदेन तस्यापि प्रहणास्। सघात्मगतारष्टानां-सकीत्म- 
समवतारष्टानाम् अष्ट गुणे गत्यभावात् । अदृष्टानि चात्र खुषिकार- 
णानि विवक्षितानि प्रलयहतोरुटर वुत्तितया निरुद्ध वुत्तित्वाभावात्, 
वुत्तिनिरोधः-प्रखयहेतुनादष्रेन प्रतिबन्धः ।महद्वरच्छस्मगतस्ततः,?) 
सयोगनाश्चः ततो दृष्यणुकनाश्े सकलक्रायेपरम्पराना श इत्याहात्माणु- 
संयोगजकर्मम्वदहति। महेदवरेच्छा चात्माणुक्लयोगश्च ताभ्यां जातेभ्यः 
कर्मभ्यः अदष्टवद्ात्मसंयागात् परमाणुषु क्रिया ततोऽविशषरपरमाणुमा- 
त्रावस्थितिरित्यथः । पश्माणुत इव्यतावंतव चरिताथत्वे आङ्शद्भ- 
स्याऽवयधषखनत्वनिरासमुखेनाघा घत्वं द्योत्यतेऽव्यथमितिन्यायात्। 
तथेव तस्य ध्याख्यानम्। अननेष प्रकारणेति। उत्तरास्मन् उत्तरास्मन् 
सतीति । जखाष्ौ खति पृथिव्या ज्वटनादौ सति जठलस्यानिलिस. 
ति ज्वलनस्येव्यथेः । कायेविनादरे सति प्रकृतिरेव तिति नतु 
परमाणवो ऽप्रामाणिकत्वादिति सलाङ्ख्यमतव्युदासायाह तत इति । 
ततस्तस्मिन्नाञचे सतीत्यथः। आचार्यस्तु ततस्तदेत्यथै द्व्युक्तः। 

| [४ 

तत्न तषां पदाथोपेश्चायां कि बीजमिति नावघ्ारयामः। परमाणूनां 
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प्रामाणिक्रव्वात् प्रहृतेरेवाप्रा माणिकत्वान्नवमित्याक्ञयः । प्रविभक्ताः 
कार्य द्रव्थारम्भकसयोगरहिता अत पव कायद्रव्यर्यहता इत्यथः 

धर्मति । अन्यथा प्रखयेत्तरं सृष्थनुपपचचिररृष्टस्य सर्वा- 
स्पत्तिमन्निमित्तक।रणत्वात् सस्कारं विना गृहीतदेदस्यापि 
आत्मनः स्मरणादयनुपपत्तारत्याक्ायः । अन्यस्य नित्यवगेस्यावास्थ- 
तिस्तु नाका नित्यत्वादेव प्राः । आन्नः किमिव्युक्तति चश्न। ध- 

मौदिस्थितिकथनाय शब्द विन्यासे कतव्य तथैव शाब्द विन्यासस्यजा 
तत्वात् अग्रिमखृण्यनुरोषेन धमादिस्थिनावुक्तायामन्यदपि सृष्टृच्ुप- 
पादकधमादिवदमित्यं तिष्ठतीत्युक्तं मवति। तेन पाकजा रूपादय. 
स्तिप्रन्तीति सिद्यति, अम्यथा सृषश्चादो पा्थिवद्यणुक रूपाधसिद्या- 
पत्तेः (प्रागभावश्च तिति परप्राणुषु वेगकमणीचतिष्रतः। कमे विना 
कालावच्छेदानुपपक्तो तावन्तमेष कालमिति प्रलयपरिमाणासिद्धेः, 
घेग विना कमोनुपपत्तेः। नेमिसिकद्रधत्वं न परमाणुष्वङ्गीक्रियते,यदा 
टाक्षादिषु द्रवस्वमुन्पद्यते तदैष तत्परमाणुष्वपि द्रवत्वात्पात्तसम्भ. 
धात्। न हि सृष्टयादौ तेजःसयोगायुत्पस्तिवृक्लायां किञित्पा्थिवं द्रत. 
मुत्पद्यते श्व्यन्न प्रमाणमस्ति, तथत्व तु तिष्ठतु नेमिन्तिकद्रवत्वमपि 
परमाणुषु पाथिवरूपादिवव् । द्वित्वादिकं तु परमाणुषु मगवद्पेक्षा- 
बुद्या सदैवोष्पद्यते शणुकपरिमिणनिवाहाय नतु प्रखयकाटेषु 
तिति प्रमाणाभाषत् । नख समवायिकारणस्य परमाणोः सम. 
घायिकारणस्यैकश्थस्य निभित्तकारणस्य भगवदपक्षावुद्धः सच्चे 
कथ न द्वित्वो्पन्सिरिति वाच्यम्। अदष्टस्य निरुद्वृत्तित्वात्। 
पवच परमाणुक्रियासस्वेऽपि प्षवागविभागावापि नापद्यते, तथाच 
प्रविभक्ताः क्षथोणरहिता एस्येवाथं इति वत्वम् । 

वस्तुतस्तु कर्मणः काराषस्डेदकत्व क्षणादरिजिवाहक तया । क्षण. 
श्चोत्पन्ने कमणि यान्न विभागस्तावत्काट इत्यवरूपो,न च दितीय- 
क्षणे विभागानुत्पक्ताविदमुपपद्यते। म ख सयोगं विना विभागोत्प- 
त्तिरिति खयोगविमागौ स्त पवेति । एककमां वाच्छन्नकरालो निमेष- 
रुतस्य चतुर्थो भागः क्षण हति सयोगकिमागो विनापि क्षणलक्षणोा- 
पपत्तनं तौ स्त इति वा । अतपवाचायंचरणेः प्रलये स्थिनिहेतु- 
सयोगविभागो न गणितो । द्रव्यारस्मकखयोगवर्जिता दति . विक्ल- 
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षकथनेन सयोगमाच्रस्वीकारस्तेषां हदि चक्रास्तीति चेन्न । 
संयोगवरजिंता इत्यत्रेव तात्पर्यात् । प्रख्ये प्रमाणं तु कायंद्रव्यत्वं 
क।यंद्रव्यानधिकरणाधिकरणध्वसप्रतियोगिन्रचि मावकार्यवृत्तिध- 
मत्वात् शब्द्त्ववदिति । शब्दत्वं हि का्द्रत्यानधिकरणाकाशाधि- 
कर्णराञ्द्ष्वसप्रातेयाोगेनि शब्द् वतते, पव कायद्रव्यत्वमपि स्था- 
स्यति\ नच तदधिकरणं कायद्रव्यानयिकरणमाकाच्रादिः संभवति 
आकाशादौ का्यद्रु्यभ्वसाभावात् । परमाण्वादिस्तु का्यद्रव्यध्ष- 
स।धिकरणमपि मकायंद्रम्यामयिक्ररणंतथा च कायद्रव्यार्नाघकरण- 
तदधिक्ररणकारुत्तिद्धिः । स पव चख प्रख्यः । यदि च खण्डप्रलय. 
रवेन तेवं सिखति वदा भावक्ायाधक्ररणकायदव्यानधिकरणा- 
यिकरणध्वसप्रतियोगिषुत्तीति साध्यम् । हेतो ध्वसत्वे व्यामिचा- 
रवारणाय मावेति। भास्पत्वादौ ्यमिचखारवारणाय कार्यति। पवच 
भावकायोिकरम कायद्रभ्यानधिकरणकाठः खण्डप्रख्य हति लश्च- 
णं सिख्यति । कायेद्रभ्यायिकरणं कालः सृष्टिरिति खृटिलक्षणम्। म- 
हाप्रख्यलक्षणन्तु भाषका्यामधिकरणकालत्वम्। तत्सिद्धिस्तु भाष. 
कायत्वं स्वाघधवानध्रेकरणाघकरणध्वसप्रतियागिवृत्ति भावक 
येव्रत्तिधमत्वात् कायद्रस्यत्ववदिति।न चशशब्दस्वादो व्यभिचाग्स्त- 
ध्रापि खण्डप्रखयमादाय साध्यसस्वात् । न च पाक्रजरूपत्वादो 
ख; पक्चलमत्वात् । न च द्रत्यत्वादो व्यभिचाये मात्रपदस्य देयत्वा- 
दिति सक्चेपः। 

ततः-प्रख्यानन्तसम् । पुनरित्यनादितामाह। एवं च सगेप्रखययो- 
रनिदंप्रथमता सिद्धा । भोगेति । भोगश्च यद्वि न सुखसाक्ला- 

तकारो दुःखसाक्षात्करेऽव्यात्िः; नापि दुःखसाक्षात्कारः सुखसा- 
श्षात्करेऽव्याप्तः, नापि सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः, सुखसाक्चा- 
स्कारो दुःखसाक्तास्कारो वा भोग हइत्येतावततैवोपपत्तौ विक्चिषवेय- 
थ्थीत् , अभ्यातिबारकस्य विशेषणस्यानचुपादेयत्वात्, अपि च 
अरोकिकप्रत्यासलत्तिमादायावर्तमानसुख।दिसाक्चात्कारेऽतिव्यासिः। 
तथापि समानाधिकरणसमानकारीनसाक्षात्कारविषयताग्याप्यजा- 
तिमह्लौक्िकसाक्चात्कारो सांग इत्यवधेयम् । व्याधिकरणमगवत्सा- 
क्षाच्छारविषयतान्य्राप्यक्ञानत्व्रादिरप जातिभवतीति क्ञानादिसाक्षा- 
त्कारऽनतिभ्रसक्तये समानाधिकप्णेति । खमानाधिकरणालोक्िक- 
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प्रत्यश्चम्रादायानतिप्रसक्तये समानकारीनेति । नहि योगिज्ञान 
प्रमेयमिव्यादिविज्ञानं वा सकलस्वविषयज्ञानस्मानकारीनमिति । 

पतच यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्न तत्र स्वाध्रयस्समानाधिकर्णसमा- 
नकाटीनसाक्षात्कारविषयत्वमित्यादिव्यौसिनीस्ति तेन पुंसा ऽन्ात- 
श्यापि क्ञानस्य नाशात् सुखदुःखतु क्षते नश्यत इत्यवधेयम् 
कृत्तिलब्धादष्टापेक्षेभ्य हति । छन्धन्रच्यद एापेक्षिभ्य दत्यथेः । आत्मा. 
णुसंयोगेभ्य इति । अदृषटवदात्मसंयागात् क्रियोत्पत्तिरित्यथः । 
यद्यपि प्रलयकाटीनक्रिययेव सवोत्मार्ठस्य वृत्तिखामे सति स. 
योगोहपत्तिः सम्भवति तथाप्ययमपि पक्षः संभवतीत्युक्तः । नन्व. 
टष्रवरदात्मस्योगस्य क्रियाहेतुत्वे कि मानमिति चत्। या क्रियाय. 
दी यव्याधिक्ररणगुणजन्या सा तत्सयोगकारणकति व्याततेः सरवात् । 
ननु क्रियापदेन कायमात्रग्रहण घररूपेकपारादिव्यधिकरणस्पज्न्ये 
कपाटघरस्रयोगास्मवायिकारणत्वङ्ुन्ये व्यभि च।रः, कर्मग्रहणे मन्ब- 
रतशाखाचदकन आकाश्शीयव्याधकरणगुणमस्जारमकशाव्दजन्य आ- 
काराशाख।सयोगाजन्ये व्यभिचार इति चेत् । यत्कमारष्टद्वारकयदी- 

यघ्यधिकरणगुणगणजन्यं तत्तत्संयागकारणकमिति व्या्निसस्वात्। 
अत पव नेर्वरक्षानादिजन्ये घरादिकमणि तत्संयोागजन्ये व्यभि. 
चारः । दंदवरक्षानस्य कायमात्रकारणत्वे त्वहष्टद्वारकत्वादिति । 
दोधुयमनो-भकतं कम्पमानः, प्रतिबन्धकपृथिऽ्या अनुत्पत्तेरथ- 
तिबद्धगतित्वात् । गतिश्चास्य तियगेच पवनजातिनियतत्वात् । तद्- 
नर्तरम्पचनात्पर्यनन्तरम् 1 तेन दयणुङूदिना पोष्डुयमान आधारी- 
भूतपवनवेगात ।तदनन्तर-जरोत्पत्तरनन्तर,तास्मिन् जलनिधो मदा- 
पृथवे, महव प्राथम्यात् खननायभावात् । संहता-निबिडकद्नवा, 

अतिवाताद्भावनावरणित्वात् । देदीप्यमामोऽभिभावकामावात् । 
पवमुक्तेन क्रमेण । अभिष्यानमिच्छान तु कुलालदेरिव कायव्या. 
पारापेक्षिव्यथः । ब्रक्मण्डोत्पत्तौ पाथिवपरमागणुनामुपषठमकत्वकः- 
यनेन तस्य सुवणेमयत्वमुक्तं भवति । 

` तस्मिश्नण्ड सवेलोकपितामहं शरररिणामाद्यम् सकलभुवनसहिः 
तञ्चतुदे शभुवनसदहितं विनियुक्ते-'त्वमेषेङुर्विति। स चेति चका- 
रो भगवतः समुच्चयाथेः देदषरन्यकतृक दभ्वरस्यापि कतृत्वात्त- 
स्य साधारणक्तेतया ब्रह्माद्यसाधारणकतुकन ब्रह्मादेरभ्याक्षपात् । 
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अतिकायेन ज्ञानादिभिः सपन्नः, अक्षते पराधेष्ठान।पेक्षा स्याकेवराग्ये 
रागात्पापिष्ठमपि सखन योजयदसामथ्य॑लक्षणे ऽनेदवर्य जानन्नपि 
न कुयात् नदि कपालादि जानन् कुलालः कटससीङ्रोतीति। क्मविपा- 
कमिति, कस्य कमणोऽधुना भोग इत्येव हूपम्। प्रजापतयस्तत्तत्काल- 
नियतप्रजाल्रष्टारः दक्षादयो,मनवः स्वःयभुवगप्रभतयो राज्धरमप्रव 
तयतारः, देवाः हंविभंगमेक्तारः आदित्यादयः, ऋषयश्च प्रथमं वद्ा. 
ध्यतारो गोतमादयः, पित्तरः स्वधायिकारिरिणः कव्यवाडनलादय 
गणाः कूष्माण्डप्रभ्चतयो बलिमागिनः । सुतान् मानसानिति च 
प्रजापत्तिप्रश्रतो सम्बध्यते । गणशब्दोऽपि समुहवचनतया संव- 
जभिसम्बध्यत इत्यकं । मुखा ईपदेन बणविक्ञेषारम्भकारएटविन्ञेषोप 
गरहीतभूतमदग्रहणम् । अन्यानि-तियगादौीनि, उच्चावचानि-प्ररृ- 
निकृष्टानि । आशहायानुरूपेः पूवजन्मसस्कारसुसदशेः । धमा. 
धर्मेत्याद्युपलक्षणमयवमेज्ञानोवराग्यानेदवरैरित्यपि बोद्धव्यम् । 
ब्रह्मणो नियोज्यत्वे भगवद्धिन्नतापक्ष, तत्स्वरुपत्वे तु भग 
वत्स्वरूपो ब्रह्मऽनियुक्त एव सजतीति मन्तव्यम् । एव च 
यदापि ब्रह्मा भगवदनुग्रहपात्र जावविकषः तदापि तस्य नियो- 
गोऽन्तयोमितया प्रेरणमाच्रं ब्रह्मणः प्च भगवच्छरीराभावेन त्वमेवं 
कुरु इति वागासमकनियोगाभावात् । ब्रह्मणे वदाभ्ययनाय शरार- 
स्यावदहयकतया वाग।त्मक एष नियोग इति वा । पवञ् ऋषयः प्रथम 
वेद्ाध्यतार इत्यन्यापेक्षया, सवापेक्चथा ब्रह्मणः प्रथममध्यतृत्वात्। त. 
थाच प्रखयत्तिद्धो तदनन्तरं वेद् प्रणयन भगवत पएव। न च घटावि- 
सेप्रदायानुपपन्निः,भगवतेव भूतावशन्यायनास्मदाद्यरष्टखष्टस्वतन्त्रश- 
रारेणेव प्रघतेनात् । प्रयोजजब्द्ध प्रयोञ्यवुद्धमावापनश्नानककायग्रहणेन 
शाक्तिश्रहाऽपि भगवत प्व । नच निष्प्रयाजनतया किमितीयतां कः 
एखष्टि स्वाीकरिष्यतीति वाच्यम् । तस्य सकलव्वापारस्य पराथ 
त्वात् । अत पव परमाण्वाद्ययिष्ठानमपि तेनोपपधते वेचत्यञ्चाशष्ा. 
दिवेचिन्यषदिष समथनीयमति । चृत्तिखामश्च निरोध इव कालमे. 
ददिव भववष्यताति | इत साष्रवाद्ः | 

अथ प्रासङ्गिकं किञ्चद्धिचायेते । घरादिपरमाणुनां घरादिजन- 
कत्धमेब पराादजनकत्वेन हि पार्थिवत्वमपि वा ? घटादिजनकत्वमेषे- 
ति तावस्प्रा्तम् अन्यकारणस्यान्यत्राज्ञनकत्वात् । वार्परमाणोष्पाथ- 

३.७ 
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सथादुभाव दति । ननु स्परशवतूपरमाणुत्वन ध्यणुकलयिन 
काथकारणभावात् , न स्वमुकपरमाणुत्वनामुकष्यणुकत्वेन गोरवात्, 
लथाच घटारम्भकात्परमाणोः कदाचित् परोत्पत्तौ कि वाधक. 
भिति चत् । विदाष विना घरारम्भदह्लायां घरपरमाणुभ्यः परार. 
्भापत्तेरिति। 

अश्रोश्यते । न तावत् घटादिपरमाणुषु घटाद्यारम्मकताप्रयोज- 
को सःतिविकशषः सस्मवति परमाणुषु प्रथिवीत्वादिव्याप्यज्तिरभा- 
घात् (कन्तु रूपादिविक्ाषशालिनस्ते कायाक्षेषमाखादयन्ति रुपाद- 
यस्तु न परमाणुषु नियताः किन्तु पाकात्कदाचिद्घरानुकुखा जायः 

न्ते, तथाच येरेव परमाणुभी रूपादिविदहोषमासाद्य घरघरना तेरेव 
विरशषान्तरमासाथ परय्रादुभावोऽ्पि । यत्रचदष्टो रुपादिविशेषो 
जलपरमाण्वादो तच्रादृष्टविदाषससष्रा पव ते का्यार्वक्ञषमारमन्ते, 
तथाच परमाणुनान्न कायविज्ञषरजनकत्वनियमोऽत पवक्षीरपरमाणु 
भिरेव प्रतश्च नस(शेनाप्यैद्धिजन्म पटादेपरमाणुभिरेवं सम्भव इति 
सकलशासक्षरहस्यम् । 

नु भगवतः सिसृक्षादि तत् सिद्धो स्यात् सातु प्रमा 
णमपेक्षते, न च तदस्ति। ननु शब्द् प्रमाण वकतृनिष्ठयथार्थवा- 
फयाथक्ञानगुणजन्यत्वन वेदे वक्ल््रन्तरासभवात् भगवानेव क्षायते। 
न चाध्यापकघारेव तह्वुणाधारः स्वातन््यस्यातन्त्रत्वादिति वाच्य. 
म॒ । प्रख्योत्तर प्राथमिकवेदप्रामाण्याय तस्य स्वीकयत्वात्। नच 
खष््त्तरसिद्धयोगद्धयः सृष्ठधन्तर वेदां साक्षत्कुत्य जीवा एव 
वेद् प्रणेतार इति वाच्यम् । जातयोग।नाममुक्तानां प्रलयेऽघस्थितौ 
प्रमाणाभावात्, तैः काय नेकायमासाधथ सरिति निखिटकर्मोपमोमेन 
मोक्षाजेनात् । न च मोगङम्परतयाग्रिमसष्टौ मोगाधंते कर्माव- 

स्थापयन्तीति वाच्यम् । तेषां भागलम्परतायां मानाभावात् , निर्दोष. 
तया नीसगत्वाव, प्रतिखष्टे सव्ञान्तरकस्पने गोरवात् । तस्मादी 
ह्वर पव वेदवक्ता इति चत् । न । यथाथयेोग्यताक्षानस्वेव श्ाब्दगु 
णत्वात् समानाधिकरणत्वातः, न त्वनुमते यथाथालङ्परामरा गु 
णो, न च विमति धूिपरल धूमल्वन क्नात्वाऽचुमातु सभवताति। 
भगवत पव स वाच्य इति चत् । स्वरूपरदूबोध्यवति हेतुक्ञानस्यैव 
गणत्वात् , न तुपभितो यथाथसादरदयश्चानं गुणो, न च प्रृतशब्द्- 
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वाच्ये सारदयं ल्ाददयत्वेन प्रतीत्योपमातुः सभकतीति।तद्ाधारतया 
भगवाननु रोद्धव्य इति चेन्न । स्वरूपसद्रोध्यवति साहदयक्षानस्थेष 
धरमप्रमास्ाधारणस्य त्च गुणत्वात् । ननु सरायविपर्थयोत्तरप्र्यक्ष- 
प्रमायां विशषधमा गुणो, न च प्रमातु्िंकेष भ्रान्तत्वे तश्र तावत्तं 

भगवन्त चिना गत्यन्तरमन्तःकरणमुपारोदुमर्हतीति चे्न । 
स्वरूप्रसद् बोध्यति विक्ेषक्ञानस्येव गुणत्वात् । 

वस्तुनस्तु स्वरूपस द्विशेष्य सम्बद्ध विरशाषणज्ञानमेव स्वेन्न गुण 
शति न गुणपरतन््रतया भगवत्सिद्धेः। 

केचित्वनिलयप्रमायामनुगतायाम् अनुगतस्य गुणान्तरस्य वक्तु. 
महकयतया भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकषयधाथवःक्याथलिङ्गसारश्य- 
ज्ञानानामननुगतत्वात् प्रकुताथैविषयिणी भगवत्प्रमेव गुण इत्याहुः । 
तदपि न | कायकारणयोरूमयोारपि प्रमात्वस्यानचुगतस्य प्रवेशे 
नानजुगतत्वात् । तस्मान्न गुणाश्रयतया भगवत्सिद्धिरिति सिद्ध. 
म्। नच प्रमाणन्तरमस्तीति मीमांसकाः। 

अत्र॒ न्याथकुसुमाञ्जलो आचयचस्णगरक्तमनुरध्य वद्ामः। 

द्यणुकादिस्तावतसर्गो, न च द्यणुकमपरिमाणमवेत्पद्यत, न चदय 
णुकपरिमाणं भ्रति परमाणुपरिमाणमेवासमवायिकारणमणुपरिमा- 

णस्यासमकबायिकारणत्वाभावात्, किन्तु परमाणुद्धित्व तत्रच नास्म- 

दादनापपेश्चवाद्धिः कारणं तस्याः शरीरसापेक्षत्वात्, 

शिरस्य च ध्यणुक्राद्यतत्काङीनत्वाव, तस्पात्तर्गादिद्यणुकपारेमाः 

णासमवाधिकारणद्धित्वनिवांहकपेक्नावुध्यधिक्ररणत्वेन यदुकुल- 

धु रणः सिवृध्यति । काश्चित् वेदे वाक्यार्थज्ञान पूवको प्रमाणवाक्य- 

त्वात् महाभारतवत् । न च शुकरवदुश्चरिते प्रमाणवाक्षये व्यभिचारः) 

पश्चसलमत्वात्। न चेदानीन्तनवेदेऽध्यापकवाकयाधेज्ञानमादाय सि. 

दइ साधनम्, वेदत्वेन सगोदिवेदस्यापि पक्षतया पक्षतावच्छेदकावच्छे । 

देन साध्याकिद्धेरभावात् यादशी साभ्यखिद्धिरपेक्षिना तस्यां सस्या- 

मेव सिद्ध साधनात् । श्ुकवदुच्चरितं लोकिकमेव व। प्रमाणवक्य 

कित् पशो, वाकयाथेक्ञानकारणकत्वं च साध्य, न खतन्र धकतुवा- 
क्याधज्ञानं समवति तस्य तदानीं शुक सदशत्वात् । शुकाश्च रेतमेव 

वा प्रवाणवाकयं पक्चः, तत्र च ब्रह्मण्यदेवस्यैव वाक्याथंज्ञानमाया- 

स्यति । वाकयाशक्ञाने च वाक्यभ्रपोगे प्रति अवद्यं कारणं सति वा* 
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कयाथश्ाने कवीनां काव्यरचनादेक्षनात् भसति चाददहीनात् अ. 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां कायंकारणभावग्यवस्थितः । अगप्रमाणवाकयश्रु- 
तोतुन वाक्ष्याथज्ञान कारणं शुकाद्युदीरिते तादश्चि शुकादीनां 
वाक्षयाथेज्ञानामावात् ,मगवतस्त्वक्पावराषद रित्वेनासद्वाक्या्थज्ञा 
न।भावात्। नयु अप्रमाणवाकृयःऽपि व।क्याथे्ञानान्वयम्यतिरेकौ ददये- 
ते तत्कथमत्र कारणतेति चत् । तद्धिशष प्रति कारणत्वेऽपि अन्यत्रा 
कारणत्वादू““ययोर्विंराषयो'रिति न्यायस्य बाधकाभावसरापेक्षत्वात् । 
प्रकृत च भगवतोऽसद थावगाहिज्ञानासम्भवेन बाधकसस्वात् प्रमाणवा- 
क्यं तु तदसस्वन न्यायप्रतरुत्तरव्याहतत्वात् । अपिच कतुरूपादान 
गाचरापरोक्चक्षानसम्भवेन वाचकर्घाटितत्वपक्च मावकार्यमान्रज 
नकत्वमुपाद्ानकत्वम् । उपादानपदपदे कारणपदाभिवेक तु कायमा 
भ्रतया च क्ित्यादिकलृनय। भगवत्सिद्धिः । ननु कतेत्वेन कारण 
तायां घटत्वादिनेवे कायेता तथाच कथं क्षित्यादौ क्वैसिद्धिरिति 
चेत् । उत्पात्तिमत्वन भम।वत्वे सति भावत्वेन वा सामान्यतः कार्चस्व 
स्योत्सगोर्यतकणानुग्रहे। तत्वात् घटत्वादीनामनेकतय! प्रकृत 
स्य सखण्डार्पाधतया गुरुत्वऽप्यकतया टघुत्वात् सामान्यविज्ञष।पे 
क्षया गुर्त्व पवोत्सगसास्रनज्यात् । एवं च यत्र विक्ञषापेक्षया सा. 
मान्यस्य लघुत्वं तत्रस्सगलाघवयद्धवन्यम्, यत्र तु स,भान्यतः त 
श्रोत्सछभेस्यव साघ्राज्यम् । यत्रतु विज्ञ ल।घवं तज्ोत्सशस्य 
पदप्रच्युतिरेव । यत्वेककतृत्वावच्छिन्नक।रणतानिरूपितकार्यताव- 
च्छेद्कं कथ घटत्वाद्यनेकामेति । तन्न । द्रत्यत्वेन क।रणताया; सयो 
गिभागत्वादिना कायतायाः सस्वात् । वस्तुतस्तु कतूत्वन घटस्वन 
न कायकारणभावः कचिद् पि घर।त्पच्यापत्तेः, किन्तूत्पोत्तिमच्वादिक- 
मेव तत्काय तावच्छद्क्म् । ननु कुखाटत्वादिना घरत्वादिनाऽ्वश्यं 

कायंकारणभावःकचिद्प्यघटस्य कुलारत्परस्य चानुत्पत्तः, त. 

थाच क्रिमय सामान्यतः कायेकारणभाव इति चत् । न 1 षययोर्दि- 
देष्ययोशरित्यादिन्यायेन सामान्यतः कयकारणमावञ्यवस्थितेः) 

कुराङत्वादिना च न जातोस्मतया(?) ब्राह्मणादिनापि घरा- 

दिजननात् , किन्तु घरोपादानगोचरापरोक्षक्षानचिकीर्षार् 
तिम्वात्) पञ्च घटोपाद् नगोचरापरोश्चक्ञानचिकीषाकृतिमसा- 
दिना धघटत्वाैना विेषकायेक।रणमावे सामान्यतोऽपि तद्ायाति 
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निरुक्तन्यायात्। ज्ञान देश कलतकारणतावच्छेद्कत्वेऽपि न कारणक्षति 
रिति इन्द्रियाथसन्िकषसन्निकृष्टन्द्रियन्यायात् । ननूपाद्नगोचराप 
राश्चक्ञानादिमसबेनात्मनः कारणता भवतु ताडराक्षानादिश्ुन्येऽतिष- 
सगवारणाय, तादशक्ञानादीनां तु कारणत्वे किमित्यात्मनिष्ठत्व- 
मवच्छेदके प्रविशति दोषस्य कस्यचिदभावात् इति चत् । तर्हि 
हन्द्रियसक्िकषेत्वेन कारणत्वं मवतु सन्निकषत्वस्यातिप्रसक्तत्वात् 
सल्निरृष्रन्द्रिथस्वेन तु किमिति कारणत्वमिन्द्रियत्वस्यानतिप्रसक्त. 
त्वात् इति साम्यात् । नच सन्निङृषेन्द्रियाद पि बोधापरत्तिः,सन्निकर्ष॑स्य 
सह कारित्वात् । न चवचमिन्द्रिये विनिगमनाविरहाभावेऽपि अवच्छे- 

दकमपीन्द्रिय कारणं प्रमाण विना प्रमानुत्पत्तेः, ्ञानादेस्त्ववच्छद्क- 
स्य कारणत्वेन भ्रमाणत्वमन्वयव्यतिरकयोरवच्छेदकेऽपि दद्चनात् 

इति वाच्यम् । एवमपि क्ञानदरच्छेदकत्वे कतै; कारणत्वानपा- 

यात् । अनुमानं त॒ क्षितिः सकतृका भावका्यत्वात् धरत्। न 
च भूुधरप्रभूतो व्यभिचारः, पक्षसमत्वत् । साध्यामाववत्तया नि- 

शिते देवुखन्देदस्य सन्द्ग्धानेकान्तिकत्वात् । अन्यथा पक्षेऽपि 
सन्दिग्धानिकान्तिकरतापत्तेः । न च पक्षातिरिक्ते स दूषणम, प्रतिक्ा. 
विषयत्वस्य पक्षत्वे स्वाथोनुमाने सदिग्धनिकान्तिकत्वापत्तः, सशय. 
विषयत्वस्य पक्षत्वे पक्चषसमस्यापि पक्षत्वात् । न चादष्द्रारा रुषा 
द्युपादानपुरोडाशशादिगाचरापराश्चक्ञानादिमता क्षितिजननात् लि. 
इसाधनमर्थान्तरता वा, उपादानगाोचरापरोक्षश्चानाचकीर्षाकृतिमस्वा- 
वारेखन्नजनकतानसरूप्रतजन्य तान्नयत्वस्य साध्यत्वात् । तदहं पुराडा 

शादिगोचरज्ञानादिमतः क्षिता तथारज्ञनक्रत्वमिति । न चव क्षिति 

मा्रकर्वसिद्धौ तस्य न जगत्कतृत्वाक्ताद्धैरिति वाच्यम्। क्षानादेः शरीर 
निरपेक्चतयाऽनादिनिधनत्वसिद्धो निष्कारणकतया किञ्चेद्विषयकत्व- 
स्य सैविषयकत्व पव पयाप्त्या सवेकतृनिवाहकरूपक्षत्वेन सर्वकतु 
त्वात्, यत पवास्मद्ादिकतृकेऽपि स कता शरोर निरपेक्षत्वं चातः 
सगादिद्ग्यणुकपृबेसत्वसगदेश्च भरलयसाधनन सिद्धत्वात् । नतु 
क्षित्य दिः पश्चत्वे खाघकात् पकः कत। सिध्यतु, क्षातेमात्रस्य तु पक्ष. 

त्वे त्न कतैसाधनतरभूधरादो प्रयेकं कता साधनीयो, न च तात् 
कपुरेकस्वे किञ्चितपरमाणमस्ति न दि नानानुमानविषये खाघवं प्रषतेते 
इति चेत् । क्षितिक तैरेव पूर्वनयेन जगः क्वृत्वोपपत्तो भूघरादो पुनः 
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कतृ साधनस्य ग्यथत्वात् । ननु दष्ठन्ते शरीरिणः कुः दीनेन त. 
विपरीतस्य च पक्षे विवक्षितत्वात् विशेषिरोध इति चेत् । दष्टान्त. 

` दष्टविलक्षणस्य पन्षे विवक्षितत्वमात्रस्य विरोधत्वे परतो वहिमान् 
धूमादिलयत्रापि तद्पत्तेमदानसे व्यञ्जनसह चरितस्य सत्वेन पक्षे त 
द्विलक्षणस्य विवक्षितत्वात् । ननु भ्याप्त्या शरी कतौ साध्यः, 
पक्षधमेतया त्व्ररी, न च तयोरसहकारिव्वेऽनुमानसस्मवः, त- 
था स्तायमेव विरोध इति चेत्। य्याप्त्या व्यापक तावच्छेदकाव च्छि. 
श्नस्य साधनेन शरीरिणोऽसाधनेन विषयविरोघामावात् , अन्य- 
था प्रसिद्धानुमानेऽपि व्यञ्जनसहचरिततदसदचारेतलिद्या विषय. 
विराध।पर्तेः । ननु प्ररृतानुमानेन नित्यं क्चानं सिच्यति ज्ञानत्वनि. 
त्यत्वे च षिरद्धं दति । न । क्ञानत्वानित्यत्वयोर्विंरोधस्यासिद्धः आ. 
काशतदीयज्ञानादो परस्परपरिदारदशनात्। विरोधस्य दो षत्व. 
प्रसिद्धिस्तु चन्दनप्रमववहिमानयमसुरमिरूपमयत्वादित्याद्याद्।. 
य । नन्वयं विरुद्ध पव हेत्वाभास हति कुतो विशेषविरुद्त्वेन ग. 
ण्यते इति चत् । विरुद्धस्य विरषस्यैव | विक्ोषविरुद्धात्को विरोषः 
इति चेत् । साध्यहेतुविश्ाषयोविरुद्धेन यो विरोधस्तस्यैव विरेषवि. 
रोधपदेन ग्रहणात् । 

नजु शशेरसापेक्षस्येव कार्यजनकत्वात् तेन विना कथमी. 
प्वरः कतंति चत । श्रीरपदेन साश्चान्प्रयत्नायिष्ठयग्रहणे वध्य. 
णुक।दावपि जनितव्ये साक्षात प्रयज्लाधिष्ठेयस्य परमाण्वादेः 
सस्वात् इन्दरियाश्रयस्य सुखाच्यवच्छेदकस्य वा प्रहणे कर्तुस्तदपे. 
त्ताया अनवच्छेदकत्वात् । दण्डादीनां साक्चादयिष्ठानासभदेन हि 
साक्षादधिष्ठेयं शरीरमपेक्षते कुलालादि भगवांस्तु साक्षादेवाधित्ति- 
ति परमाण्वादिकमिति कि साक्षाद्धिष्ठेयान्तरेण । ननु कर्तृत्वेन 
न जनकता किन्तु शरोरकवृत्वेन तथेवान्वयग्यतिरेकात् कुविन्द्- 
हेः कायेदश्ीनात् सुक्तारमनश्चादशेनात् , तथा च ननत्र न भावकाः. 
स्वादिना जन्यता किन्तु कायविशेषत्वनेति कथमीदवरः सिद्यती. 
ति चेत् । पतस्य विरेषक्ायेकारणभावङूपतवेन कैतवेन भावका- 
स्वेन सामान्यकायकारणभावस्यावदयकत्वात् । अपि च दारीरिक्त. 
त्वेन न विशेषकारणता) किन्तु शरीरत्वेनैव, तथा च कर्तः कवैतवेन 
सामान्यकारणतेवेति । ननु क्षितिरकटैका शरीराजन्यत्वात् आ. 
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काशावदिति प्रत्तिषेधोऽस्तु इति चेन्न । शरीरपदस्य व्यथत्वादाका- 
दादाषन्यजन्यत्वेनेव व्यापेव्योप्यस्येव पक्षधमेत्वेऽनुमितिज्ञनक- 
त्वात् । अत पव स्वरूपासिद्धिवारक विक्षोषणे न हायन इति प्रवादो. 
येन विरोषणन वेना ष्यापिरयहीतं न शक्यते तस्यैव हेतौ साथकत्वा- 
त्, अत एव रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव व्यञ्जकत्वादित्यत्रप्रसिदचि- 
वारकतवया व्याप्षिग्रा्टकतया रूपादिषु प्रध्ये इति साथकम् । ननु 
दारीराजन्यत्वादित्यत्र शरजन्यत्वा मावोऽखण्डाभावो हेतुरखण्डा. 
भाव चन वैयथ्यैमित्यागोतमं प्रवाद् इति चेन्न । तत्राजन्यत्वस्योपा- 
धित्वात आकाशादौ साध्यव्यापकत्वात् क्षित्यादौ साथनान्यापक- 
स्वात् । नु भवदनुमानेऽपि शरीरजन्यत्वमुपाधिः घटादौ साध्यध्या. 
पकत्वात् क्षिस्यादौ स्राधनाययापकत्वात् इति चत्। अनुक्रुकतका- 
भावेन तस्य साध्याव्यापकत्वात् , साध्यहेत्वोश्च ग्या्तिग्राहकस्य का- 

यैकारणमभावग्राहकस्य अनुकरुरखुतकंस्य दथितत्वात् प्रतिरोधानुमा- 
नेऽनुकरूखतकेस्याप्यभावाच्च । 

ननु कुखारदिरि टसा धनताज्ञानस्यानुमितिङूपस्य घरादौ जन- 
कत्वात् तस्य च भगवति बाधात् कथ घटादिदषटान्तेन सिख्यतीति 
चत् । अपरोक्षक्ञानवतः साधने घटादेः द्टान्तीष्टतत्वात्। ननु कुला. 
खादेरनुमितिरूरपामष्टसाधनताज्ञानमेव चिकीषाग्रहृत्तिद्धारा घटादि सा- 
धयति न त्वपरोक्षक्ञानम्, तथाच कय तदृ एान्तनापरोक्षक्षानवतः सि. 
द्विरिति चत्। अपरोक्चक्षानस्याप्युपादानप्रत्यक्चःवन प्रञृन्तिकारणत्वात् 
न तूपादानप्रव्यक्षं चिना कोऽपि प्रवतते इति दष्म् । नच कुलाला. 
देः प्रघृत्तेजन्यत्वात् सिद्यति तत्कारणनयेच्छा ज्ञानं च, भगवनत्प्डृत्त- 

स्तु नित्यत्वात् किमिति तच्वज्ञानादिस्वीकार इति चत् । प्रवु्तिका- 

रणत्वेन इच्छायास्ततकारणत्वेन च ज्ञानस्यानङ्कीकारात् कार्यप्र. 
योजकत्वेनैव त्रितयाङ्गीकारात् । सखृज्ञति च भगवान् पराथमेकेत्यु- 
कमेवति स्कपः। 

टीखावतीकृतस्तु कुलालादीनां घटादौ ज्ञानादिकमेष कारणम. 

स्वयव्यतिरेका नुवि धायित्वात्, कवैत्वं तज्ञजनकीभृतक्ञानादिमस्वमेव, 
कतरि कारफत्वञ्यवहारस्तु.स विशषण ही"ति न्यायेन छानादि पर्य. 

सश्च पएदौपचारिको वा। नच क्ञानाद्ीनां कपालादिप्रत्यासत्तिघरक- 
तथाऽऽत्मनः कारणत्वं क्षारणप्रत्यासत्तेः कारणत्वादिवि वाच्यम्) वि. 



९९६ सटीक्रप्ररास्तपाद्माष्यै 

षयताया पव त प्रत्यासचित्वात् । न च घर आ।त्मज्ञन्यः का्यत्वा- 
त्सुख।दिवदिति वाच्यम । अप्रयोजकत्वात् सुखादौ समवायिक।रणस्विन 
तद् पक्षणात् , अन्यथाऽऽकाशादिजन्यतापि स्यात् शब्दादेशे्टान्त- 
स्य सरवादित्याद्यभिप्रायेण किञ्चिदाहुः। 

ननु भ्रतिक्रूरखुतकास्तु बाधक इति चत् । क्षितियदि सकतृका 
स्थात शरारजन्या स्यात् अस्पन्ञज्ञानजन्या स्यात् शत्यादितका- 
णां चिपर्ययापर्थवसायित्वेनाभासत्वात्, विपययापर्यवसानस्य व्यर्थ. 
विक्षणस्वादिन। स्फुरत्वात् । यदीदवरः कता स्याच्छरसरी स्याद नि 
त्यज्ञानवान् स्यादित्यादितकाणा्माद्वरकिदया निराक्छृतत्वात् । न्तु 

्ञानत्वं न नित्यव्ृत्यामविङ्षगुणच्रत्ति जतित्वात् सुखबदिति चत्, 
न । अप्रये।जक्रत्वात्। 

पवमन्या अपि युक्तयो भगवत्यनुमन्तव्याः । तथा हि लक्षणानु- 
रोधन नानाथ विनिगमनानुरोधेन च तात्पय॑ज्ञान शाब्दबोधे कारणं 

सम्भवति क्षणिका नानाथोश्च शब्दा वेदेऽपि । नच तच्नान्यस्य 
तात्पर्यं सम्भवत्यध्यापकानां सगादावसम्भवादिति तात्पयौश्चयतया 
भगवध्सिद्धिः । तात्पयं च तत्प्र्ततीच्छयोश्चरितत्वमित्यादिरन्यत्र 
विस्तरः। . [ताता [र 
 भगवससाधने युक्तपेश्ला तु नास्तिकानां तन्तल्पानां मीमांसका 

ना च । आस्तकास्तु बवदाशरामत्दन्तरयान्च व्यासद्युकदवा- 

देव(कयाश्च तमवधघाय निःसशया अनासादितपका जरखसिवाना- 
विष्कृतपातकाः प्रायश्ित्तमिाकूतवलवद्रेषाः शरणमिवानास्वादित- 
गरा भेषजपानमिचवास्वीकृतदु्गममागांस्साथंमिव अनेक्षितध- 
ना दुः पाथिवाचुग्रहमिव चित्तामिति(?) चित्रीभवत्विचित्रमगवच्चरि. 
त्रायुपर्थितेषु रसेषु ्राणान्तरमिवापेक्षितेषु पुमथेचु वा कारणा 
न्तराणीव न जगन्नाथे नाथे रमाया युक्तिमपेक्षन्त इति । 

ननु सिंद्यत्विवमीदवरो जगत्कारणत्वेन तज्क्षानादीनां तु अव. 
च्छेदकत्वेन दण्डत्वादिवदन्यथाल्ति द्धिप्रस्ततयाऽकारणत्वमवाया- 
तम् ; तथा च भूयान् सिद्धान्तविष्ठुव इति चेत्। अच्र कुराटखादी. 
नां कतुत्वेन क।रणता, कतृत्वं चोपादानगोचरकृतिमस्वमेव धात्व- 
यस्वरसात्। पतं च क्ञनेच्छयोरनवच्छेद्कतया कारणत्वमेव उगत. 
तया तु कुलाल वेच्ऊी(?) प्रज्रत्तिमुत्पाद्य जनयतीति व्यापारतया धब 



द्रव्यभ्रन्थे खष्टिसंहारनिरूपणन् । २९७ 

च्िरपि कारण प्रवि विनेच्छामाघ्राद् घटययुत्पत्तेःतथा च यथेश्यर. 
स्या वच्छेदकस्यापि षिनिगमनाविरहातिर्किस्थरेऽपि प्रमाणबलेन 
कारणत्वम् तथा प्रचृत्तरपि । किञ्च चेष्टा तावद् घरादिकारणतया 
घटयतीति, सवसम्प्रतिपक्नखष्टा चे प्रयत्नवद्।त्मस्योगजन्यतय। 
प्रयलजन्या, तस्माश्मयल्लस्यापि घरादिघरकता न विरुद्धा, न्य. 
वच्छदक्रो उयापारमपक्षत इति कचिद्रष्टम् तस्मात्कायेजनङ्जन- 
कतया दण्डादि वध्मयल्लः कर्णमि अञ्जुगततया तु कुखाखाङ्रिका- 
रण तावच्छेदकः कुलाटत्वादेजतरुपाधवऽन्यस्य वक्तुमरकय- 
त्वात् । तथाहि कुखाढत्वं जातिः प्रथमवकुखाटस्य सिसृक्षया घटनि- 

मातुः कुलालत्वेन व्यवहारेण यावद् द्रव्यभावित्वात् , नाप्युपाद्य- 
न्तर सम्भवतीति घरकनतत्वस्येव कुलाटत्वात् | कतृत्वश्चो पादानगो- 
सरङतिमचस्वमेषति वदामः। 

ननु कुरखालस्येष्टखाघनताज्ञःनसरवात् भगवत्यपि तद् पत्तिः इति 
चेत् ! जगत पवर तदिच्खावेषयतयेषएटस।धनतांशानस्य भगवतः स- 
स्वात् । नयु कुलाखदष्टान्तन तस्येष्टसाधनतानुमितिः स्यादिति चेत्। 
दसाधनताकशब्दादपि कुखाटस्य ्ब्रच्युमतित्वस्य।प्रयोजकत्वात्। 

ननु भगवतोाऽनुमितिरव आयातु प्रत्यक्ष इन्द्ियेऽनपेक्चाया इवानु- 
मिनो लिङ्गानपेक्षाया उचितत्वादिति चत् । उपादानपत्यक्षस्य कुरा 

लादेरावश्यकत्वात् भगवत्यपि कतेरि तस्योपगमात् । ननु कुखा- 
दे; प्रयज्ञस्य जन्यतया भवतुपाद्ानप्रत्यक्षापेक्षा नित्ये तु भगवत्प्रय- 
ज्ञ किमित्येवमिति चत् । इच्छादीनां विषयताया अन्यप्रवणतयानि- 
वाहा ज्ञानपरिकल्पनात् उपादानप्रत्यक्चं विनोपादानविषयकप्र- 
छरत्तरसम्भवेनोपादानविषयकप्रबस्या व्याप्ययोपादानविषयक्रप्रत्य- 
क्षस्य उयापकस्योद्गतत्वादिति क्क्षपः । श्तीश्वरः ॥ 

( व्यो० ) अथदनां भूतानां परक्षाशेषनिवतेनद्वारणेश्वरपरी- 
कषाये चतुणामित्यादिप्रकरणम् । तथाहि-भूतानामुदश्चानन्तर पू्- 
प्रकरणेषु लक्षणपररीक्षाभिचघानेऽपि खष्टिखंहारविधिनोंक्तस्तथेश्वरः 
ऊध्वनमस्कारव्याजनोदिष्ो रुक्षणतश्च प्रधानस्वात् ध्मपरीक्षा- 
मन्तरेण परीक्षितं न शक्यत शति प्रकरणारम्भः। सृष्टिसंहारविधिश्च 
त॒स्यतयेकस्मिक्नेव धकरण ऽभिधीयते । प्रतिप्रकरणामिधाने तु प्रकर 

णचतुष्टयमेतावत्स्याद्ति सङ्क रूपताव्याघातः । नन्वेवं वैषम्य. 
३८ 



२९८ सटीक व्रहास्तपाद् भाष्ये 

वसरे साघम्थ्रतिपादनमन्याय्यम् । न । प्रस्येकं भूतेषु सष्िलं- 
हारधिथेर्वलक्षण्ये ऽप्येकज्राभिधानात्साघम्येक्लानम् , न परमार्थतः। 
न च वैध्येंऽभिधीयमाने यद्यत्साधम्य ततूप्रतिषेधः । यथा प्रथि. 
यादीनां परमाणुकायंङूपतया वैविध्यं कार्यञ्च शरीरादिश्रयं पर- 
स्परवेलक्षण्यादेधर्म्यऽपि न साघम्यैरूपतां विजञहातीति । 

अत्र चतुणामेव्युक्ते न ज्ञायते केषामतो महाभूतानामिति । मह्- 
हणम् अणुव्यवच्छेदाथेम् । नन्वेवं द्यणुकस्यापि खष्िसहारवतो 

इयवच्छेदः स्याक्ष, महदारम्भकत्वेन तस्यापि मदच्छम्द वाच्यत्वात्। 
तथाहि-द्यणुकादिप्रक्रमेणोत्पत्तिविधानाव्सहारस्य च परमाण्वन्त- 
स्य धशणुकेऽपि खष्टिसहारविधो प्रतिज्ञा कार्थैव। सा चैव ङतास्यात्। 
तथापि महाभूतानामिव्युक्ते न ज्ञायते कियतामिति तथापि चतुणौ 
महाभूतानामिस्युक्ते न श्चायते केषापितः पृथिव्यादीनामिति ₹छभ्यते।न 
खाकारशस्येतश्चाख्यानावसरसमस्यावस्त्ववसरः(?) । तदेवं चतुणा म. 
हाभूतानां खशिसहारयोर्चिधिः (प्रकारः) ताचेव चाभिधीयेते ऽनेने- 
ति चिधिः प्रमाणे, ताभ्यां बाप्रमाणभूताभ्यां विधिर्चिधाता कर्तोच्यत 
इत्या वस्य मानमनेकाथंमेतदेव वाक्यम् । तत् ब्राह्मेण मानेनेत्यादि- 
ला संहारघियेन्याख्यानं क्रमातिक्रमेणादो ससारस्यानादित्वश्ना- 
पनार्थम् । तथाहि-संहारत्पृवं सखएलभ्यते, ततोऽपि संहार इत्य 
नादित्वम् । स च संहारः कथ भवतीत्याह मदेश्वरच्छत्माणुखयो. 
गजकमेभ्यः कारीरेन्दिषकारणाणुविभागेभ्यः तत्संयोगनिवृत्तो ते 
षामापरमाण्वन्तो विन्न इति। तेषां कहारररेन्द्रियाणामारम्भकेष्व- 
णुषु दव्यारम्भकसंयोगनिडसो द्यणुक्रविनाश्े तद्ारग्धस्यापि नि- 
बत्तिरिति मह--महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकमेभ्यः शसीरन्दिय- 
कारणाणुविमगेभ्यः परमाणुयावत्तावदधिनाश इति । द्व्यारम्मक- 
संयोगनिबुसतिः स्वकारणाणुविमागभ्यस्ते च महेश्वरेच्छात्माणुसयो- 
गजकमेभ्यः ॥ तथाहि-म्रहश्वरेच्छा निमित्तकारणमत्मनाम्णुभिः 
संयोगाश्चासमवायिकारणमणवस्तु समवायिन हत्यणुषु कमोण्यु. 
त्पद्यन्ते । करिमिन्नवसर व्याह सर्वास्मसु गताश्च तेऽदष्ाश्च ते. 
षाम्, किचिषशिष्टानां १ हारीरेन्द्रियमहाभूतान्युपनिषध्यन्ते सम्पाधन्ते 
यैस्तेषां बसि: फलद्ानसामथ्यं तस्योप्रमोगाद्यगपक्निरोधे विनाशे सति। 
सच संलिहीषांसलमकालम् । यद् हि लकलमुवनपतेमेदेदवरस्व संहतुं 



द्रव्यग्रन्थे खष्टिसंहारनिषटपणम्। २९९ 

मिच्छ सम्पद्यते । साच किमर्धं? प्राणिनां संसारे शाररोपाकान- 
परितव्यागद्धारेण जिन्नानां निद्धि राच्राविव विध्ामार्थंम। यथाहि 
शरीरव्यापारवृहनि खिन्नानां तदमावाद्रात्रो विश्रामस्तथेष्टापि इति। 
कदा च सजिदीषा ? ब्रह्मणो ऽपवगंकालठे । यद् छधिकारसमाप्तो ब्रह्य. 
पत्रञ्यते स वषरशतावसाने चतेमानस्य ब्रह्मणो भवती ति। केन मानेनेत्य।. 
ह ब्रह्मण शद् घ्राह्य नेनेति । तन्पुनयुग दादशषहस्न युगकरद्पं विद्धि चतुयै- 
गमेतत्सदस्रपर्यन्तं तद ह्राह्ममुच्यते । हत्येवविघेर्दिनेमौसादयोपि बच्छ 
व्या हति मानम्।पव यथा ब्रह्मणोऽपवगकाटे मदश्वरस्य साजहीषसम. 
काठ विरिष्टाष्टानां इत्तिनिरोधे सति शचारीरोन्द्रियाणां षिनादास्तथा 
पथिव्युदकञ्वलनपवनानामननेव क्रमेणेति । परमाणुषु कर्मोत्पत्तौ 
विभागेभ्यः सत॒सयागनवृत्तिदारेणोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्सति पै. 
श्य पूवेश्य विनाश हन्युत्पत्यपक्षया पूमुत्पन्नम्, तन्न उत्तरस्मिन् 
उत्तरस्मिन् विध्यमान सति विनश्यतीति । तथा शयुत्तर स्मिन् सति 
पूते वायोर्विनाशः तदनन्तरमुदकस्येत्थादि । 

अन्ये त्वेतद्धाकष्य पाठपेक्षयैव विवक्षितमिति मन्यन्ते । तथा. 
हि--यथा शरीरेन्छियाणां विनाशः तथा पृथिग्युद्रकज्वलनपएवना- 
नामपि महाभूतानां विनाशः अनेनैव क्रमेणेति, पाटक्रमेण न क्रमा 
न्तरेणेति । पव रारीरेन्दियमह।भूतानां धिनाशचे तदाश्चितानां युण- 
कमणामपि विनाशः । ततः प्रविभक्ताः कायानाधाराः परमाणवोऽव- 
तिष्ठन्ते । तथ। न परं परमाणवो धमोधर्मसंस्कारिरनुविद्ाः स- 
म्बद्धा आत्मानश्चादतिष्ठन्ते । अथान्यषामपि सामान्यादीनामष- 
स्थाने किमथ विह्ोषाभिधानमिति चत् । द्रव्यविनाशस्य परमाण्व- 
न्तताश्चापनार्थमात्मनाञ्ज धमौदिविनाश्कारणामावाद्मोधमेस- 
स्कारासुविद्धानामवेस्थानं न केवल नाममिति । अन्यथा हि निमि- 
ताभावत्पुनरुत्पत्तिरम स्यात्। अथ कियन्तं कालमेवमवस्थानमिस्वाद 
ताधन्तमेव कामिति । ब्रह्मण मानेन घपश्ात याकदिति। 

ततः पुनवैषेशचान्तेऽपि विश्चामप्रापकाटष्टनिवृत्तौ प्राणिनां क- 
मेविपाकोपरम्मात् भोगभूतये भोगभूत्यये प्रहेद्वरस्य सिखक्षा खञ- 
ष्टुमिच्छा सम्पधते । तदनन्तरं पवन परमाणुषु समेतानि कमौ- 
ण्थुरपदचन्ते । केभ्यः क्षारणेभ्य इत्याह ~ततसंयोगेभ्यः तेषां भोगिनां सं. 
योगाः श्ररमाणुभिः तेभ्यः इत्यल्लमषप्विकारणनिरदेश्चः। ते च कमास्म्मे 
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सापेक्षा इत्याह सवारमगतबुत्तिरखुब्धाऽशष्टपेक्षिभ्य इति । सगोस्म- 
सु भागिषु गताः सवात्मगतास्ते च ते बु्तिक्धा,दष्टाञ्चति। 
वृत्या सष्ट्कारिक।रणन ठलन्धाश्च तेऽदषटाश्चति तथोक्तास्तानपेश्चन्त 
ति तदपेक्षस्तेभ्य इति । न तु इत्तिङेष्धा यैरिति व्याख्यानम् । 
अत्र निष्ठान्तस्य पूर्वेनिपातप्रसङ्गात् । अथ कासे बृत्तिर््ानां सह- 
कारिकारणम् एविश्चामप्रापकादएाभावोपलक्षितः काठविशषः, तत्सद्- 
भावे का्यकरणात् । तथाहि व्राह्ममनेनापसिपूर्णं षषराते विश्राम. 
प्रापकार्डष्टस्य प्रतिषन्धकस्य भावादुपभोगप्रापकादषटसद्भवेऽपि 
खेष्ठिनै भवति परिपणे तु वषेदयते विशिष्टाष्टषटटामावादुपभोगप्राप- 
काष्ठानां सृष्ये ष्यापार इति । प्रतिबन्धकाभावविशि्टः काटे बु. 
त्तिस्तेषामिति ज्ञायते । महशह्वरस्यापि तत्सद्धाव पव सिसृक्षा 
भवतीति । तदेवं पवनपरम्राणुषु कायत्पत्तौ सत्याम् अनन्तरं विभा 
गस्तस्मात्संयोगनिद्रत्तो तेषां वरमाणुनां परस्परस्तयागेभ्यो द्यणुका- 
न्युत्पन्नानि एयणुक्ान्यारभन्त इत्यादिक्रमेण महान्धायुः समुत्प 
छ्लो नभस्यक्ताक्ो दोधूयमान ¶्त्यतिश्यन कम्पमानस्तिष्ठति । स. 
खाद्बुत्पश्नोऽतिश्येन वेगसम्घन्धात् गुरुत्ववतामपातदेतु- 
भवति । दृष्टं च घायोः पणादिप्रतिषन्धे समथ्यम् । अयं चा- 
तिश्ायन महस्वे सति वेगसम्बन्धादुदधिसाहितां पृथिषीं तृणमिव 
धारयत इति न चिरम् । तदनन्तर वायूत्पस्यनन्तरं तस्मिन्नेव वा. 
या्वीधकरणभूते तावदिति । आप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेणेति । 
कर्मोत्पत्तिद्धारेण विभागेभ्थः सयोगनिवृत्तौ परस्परसयोगेभ्यो ध्य. 
णुकान्युर्पद्यन्ते ततस्ञयणुकमिस्यादिकमेण महान् सलिखनिधिः स- 
मुद्रः समुत्पन्नः पोप्टयमानाऽत्ययं प्टवमानस््तिष्ठति । तदनन्तरं 
सलिलोत्पच्यनन्तरं तस्मिन् सलिटनिधावयिकरणे पार्थिवेभ्यः प- 
रमाणुभ्यः पदैक्रमेण दृच्यणुकञ्यणुकोत्पात्तैरिति । पवमादिक्रमेण 
महापृथिवी समुत्पद्यते । सा चोत्पन्ना सहताऽथतिष्ठते । तस्मि. 
न्नैव मद्ेदधौो अधिकरणे तेजस्तभ्यः परमाणुम्यः पृथैवद्. 
द्यणुकोत्पलिक्रमेणात्प्यते महस्तिजोराशिः । स चोत्प. 
ननो देदहप्यमानोऽत्यथं प्रकाशमानस्तिष्ठति । न च तेजस्तो 
जलेन विरोधदाधाराचयभावानुपपक्तिरिति घाख्यम् । भाधारापे- 
यभावस्प्ाप्युपरलम्बेः । यथा बाडबवरुणाक्ठिति । अन्ये त 
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धिरोधपरष्टारायै तस्मिनेव मष्टोदघाविति वाक्यं पृथि 
थ्यां सम्बन्धयन्ति। तदनन्तरं तस्मिन् पृथिव्युत्पाद् सति तेज 
सभ्यः परम्राणुभ्यः हणुकादिप्रक्रमेण महांस्तेजाराशिरिति । पूवमने- 
नेवमुक्तप्रकारेण समुत्पन्नघु चतुषु मदाभूतषु सत्सु मेद्वरस्याभि 
ध्यानमात्रादच्छामाश्रान्न हारारादृव्यापारादिते। तथा तत पष 

निमित्तात्तजसेभ्यः परमाणुभ्यः पृथिवीपरमाणुसरदितेभ्यो महदण्ड- 
मारभ्यत । किविश्िष्टं महादति । अन्र हि तेजसाः परमाणवः षम 
वायिकारणम् प्ाथिवावयवाश्च निमित्तकारणं मरेदवराभिध्या- 

नओ्ेति ।द्यणुकान्युत्पश्नानि उयणुक्रादिप्रक्रमेण महदण्डमारभन्त इति! 
तस्मिश्चाण्डान्तदेशे प्रह्माणमुत्पादयात । किविशिष्टमित्याह--चतु. 
वदनकमटमिति । चत्वारि कमखानीव वदनानि यस्यासौ तथोक्त. 
स्तामरति। सवंषाञ्च ङाकानांभूरादिसत्यान्तानां पिनामह स्वामिनम्। 
तथा सकलभुवने; सहितञ्चैति । तमुत्पाद्य महदह्वरः प्रजासर्म विनि 
युङ्-व्रहान् प्रजासगं करुविति । स च पहेदवरेण विनिथुक्तो ब्रह्माति- 
शयेन कने च वैराग्य चद्षयं चत्ति तथोक्तानि वैः सम्पन्नो युक्त 
अत पव प्राणनां कमिपाक विदित्वा सुतान् सृजति । किं विति. 
छान्? परज!पतीन् प्रजायाः स्वामिनः, कमाजुकूपं ज्ञानं च मोगश्चायु- 

श्च येषांते तथोक्तान् कमोनुरूपक्ञानमोगायुष इति । तथा मनल्ि म. 
घान्मानसान्मनाव्यापारण सङ्कस्पमान्रेण सम्पादितान्न कायिकव्या- 
पारेणेत्यतस्ताानिति । तथा मनकषश्च द्वाश्च शछ्षयश्च पितस्भ्येति त. 
थोाक्तास्तेषां गणाः स्मुहास्तांश्च सज्ञति । तथाहि-चतुरो षणान् 
त्रह्मणक्षीभ्रयविरट्शुद्वान् क्मान्ुरूपभोगश्चानायुषः सूजति। केभ्य 
इत्याद --मुखबाहिरूपादतो यथाक्ल ख्यमित्ति । तथान्यानि चोच्चाव. 
चान्युत्तमाधमभावेनावस्थितानि भूतानि खृजति । पतां पूर्बाक्तान् 
खष्राशयानुरूपेधमन्ञानवेराग्यश्वर्येः सलयोजयति । भस्य हि या 
हदा कम तस्य तादङरानि घमेक्ञानवेराग्येद्वयाणे सम्पादयतीति । 

नयु सवमतदसम्बद्म् शदवरसद्भावे प्रमाणासम्भषात् । तन्न । 
वलुभ्रानागमाभ्यां ततसद्ध(वसिद्धेः। तथा चाजुमानम--क्षित्यादिषु 
खष्टिसष्ठारौ कतु पूषेकाविति । अथ खृष्टिसंहारयाभृतेष्वप्रसिद्धेरयु- 
मानाभाव इति चत् । रचनावस्विन तत्सिद्धेः । तथाहि-क्षिष्यादीः 
नि कार्याणि रचनाधश्वात्। यद् यदू रचनाधश्त्तत् कार्यं यधा घटा, 
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दीति । तथा रचनावत् क्षित्यादि तस्मात् कायमिति। न च रचना 
वरवमन्तरेणापि कायत्वसुपरभ्यत हइत्यप्रयोजकत्वे षाच्यम् । सषे- 

स्यापि सपक्षेकदेरावतप्रानस्यागमकत्वप्रसङ्गात् । तथाहि-धूमस्या- 
प्यप्रयोजकत्व तदेन्तरेणाप्यन्निमस्वापलन्धेः । अथ यत्र धुमस्तधाभ्चि. 
रिति ्या्षिः ?पषं तिं यत्न रचनावस्व तश्र कायेत्मिति समानम्। 
तथाच घटाद्विप्यभूत्वा भावितवे प्र्यक्षणानुपरब्धं रचनावत्वेनेव 
साध्यते । तयद सहारे समानमिति । सिद्ध च कायत्व कतृपृषै- 
कत्व साध्यते । तथाच विवादास्पदं बोधाध्रारकारणं कायत्धा- 
द् यद् यदू कायं तत्तद् बोधाघारकारणम् यथा घटादि, तथा चदं 
काद तस्मात् बाघाधारकारर्णामिति । अस्य च पक्षधमत्वे सति स- 
पक्षे वतमानस्थय विपक्षादत्यन्तव्यावृ्तरबाधेताेष्रयत्वाद सत्प्रति- 
पक्षत्वेन गमकत्वम्। नन्वेषमशेषल्लियक्ञानाधारविधातृपूवकफत्वे साध्ये 
साध्यविकटो दष्टान्तः-कुस्भादाघसवेक्ञपृवेकत्वेन व्याप्तस्य कायत्वस्यो 
पलब्येः। तथा विरुद्धश्च हेतुःन विवदरास्पदं सर्वकषपुवेकं काय 
त्वात् घटवत् । असेक्षपव॑कत्वे च साध्येऽभिप्रेतस्यासि द्ध रिति । नै- 
तदेवम् । बोधाधारेऽधिषठातरि साध्ये न साध्यविकरत्वम् । नपि 
विरुदत्वम् । न च कायत्वं वुद्धमन्तमधिष्ठातार व्याभिचरसीव्यभ्य- 
भिचारापलम्भसामयथ्यादुपलमभ्यमानं पक्षे क्षिल्यादिसम्पादनसम्थ 
मेषाचिष्ठातार साधयतीति । न च क्ित्यादुपादानोपकरणानभिश्चः 
क्षिव्थादिस्तम्पादनसमथ हते परमाण्वादिविषयश्चनं तत्क्रतुलेभ्यते। 
पश्चघरमताप्रसाद्त्तवे चानुमानं सामान्येन व्यात्तिप्रहणबलात् 
प्रवतेमानं पक्षधमतावबलत्साध्याविक्ोष साधयतीति ष्टम् । नच 
विस्पफूजेतापि परेणा बोघाधारकारणतरवकायेत्वषोः सामा- 
म्यव्यासेव्यीघातः श्ाकयसाधनः । विषेषण तु व्याषिषिरहादसा- 
धनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वप्रसङ्गः । तत्राप्यपास्ताशेषविशेषणा- 
धिमात्रेण धूममशत्रब्यापेरुपलम्भाविति। तथा चाच्राऽपि विश्ेषधिरो- 
धः संभवत्वेव-मयं पर्व॑तः पवेतावलम्प्यान्निमान् न भवति धूमव- 
स्वात् । योयो धूमवान् सस विशशिष्टाप्निमाक्न भवति यथा रसवती. 
प्रदेशः, तथा चाय तस्माद्यथोक्तसलाभ्व इति। मथ धूमस्थाभमिमात्रेण 
उयातेरुपटंभाचत्रोपलम्मस्तत्रेवान्निस्तत्रेवाभ्चिप्रसाघकस्वादिरदता- 
नवका इति चेत्, इहापि समानम्--कायत्षस्य बुद्धिमता स्यात्ते. 
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रुपलम्मात्पक्षे तत्साधकस्वमिति । यथ धूमप्रदेश्षोऽश्चिना व्याप्तो इष्ट 
दति प्रदेशान्तरेऽप्यभ्चिमचं प्रसाधयतीति युक्तम् । नन्वेवं तिं का- 
यैत्वमपि यत्रोपलन्धं तत्रात्पादनसमर्थनेव कश्चा व्याप्तमिति पक्ष. 
पि क्षिस्यादिसम्पादनसमथं कतार गमयेत् । यश्चेदमनुमानं न विवा 
द्।स्पद्ं सवेशपूवकमिति । तत्र॒ विक्रोषप्रतिषधस्य शेषभ्युपगमे 
सामथ्यांपलन्धरसवक्पृवकत्वं स्यात् ) कायत्वस्य कन्रव्याभिचा- 
रादिनि । यश्चासरावसवे्नः सयदि क्षित्युत्पादनसमथः संज्ञामाधं 
मिचयतेति । भथासमर्धः कथ कित्यादः कता । मथ परस्य सर्वश्च 
त्वविकश्षेषः कार्यत्वन हेतुनाऽभिप्रेतस्तत्प्रतिषेधा्थं विधिरसकशशपूवक- 
मिति, तञ्च विश्षेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्युपगमे सामध्योंपलन्पेविरुद्धा- 
नुमानं न कतृमात्रस्यति चत् । न । कथमन्र क्षित्यादिसम्पाद्नसा- 
मथ्य सक्ञामेदमान्रमसामथ्यं तु कायोनुत्पात्तरिति । दष्ट च कार्यं 
तथा समस्तविक्षषप्रातिषध्च निराधारस्य सामान्यस्याप्रस्द्धः 

निर्विषयत्वनाप्रमाणताप्रसङ्खः । न चदमप्रमाणं सामान्कव्यापेः प्रति- 
पद् घुमश्कषयत्वात्। अथ विशिषटविश्चेषध्रतिषधरतथा विशोषाभ्ययुक्षायां 
विक्षान्तरोपगमप्रा्तिः । वामेनक्ष्णा न पयतीति यथा । अयाश्चि- 
धूमयोः परत्यक्षण सम्बन्धसिद्धरनुमानप्रब्रत्तियुक्ता नेवम्रति चेत्। 

न, इहाप कारयत्वस्याघषठानपृवकत्वेनं सम्बन्धसिद्धरप्यनुमान ष. 

सत पव । अथाच्चिरनुमानादुष्वेमरपि प्रत्यक्षो नेवमीश्वर हत्यजुमा- 
न कथमिति चत् । न । अत्यन्तपरक्षस्याप चक्षुराद्रु्पलन्ध्यनु.- 

मयत्वात्तथात्र सामान्यन क्रियायाः कारणकायत्वापर्ब्धः अनुमा. 
नामति । अभ्युपपन्नञ्च कायत्वस्य शरोरादेमता कश्च व्याप्तत्वात् । 
घटादा तथा भूतस्यवाश्र सिद्धरिति घाच्यम । द्टान्तद्ाष्ाम्तिक- 
योसत्कषपकर्षण प्रत्यवस्थानस्य सवानुमानाच्छदकत्वात् तथा. 
हयविधमानस्य शरीरादेरापादनमुत्कषः विद्यमानस्य च सवश्चत्वा- 
देरपकर्षणमपक्रषः न च सवं रष्टान्तधमा दाषटान्तिकऽपि मवम्ति। 
सदे टदष्ान्तद्ाषटान्तिकव्यवहाराच्छद प्रसङ्गात् । न हि छदेक्र- 
यायाः करणं कुढारादि दृष्टमिति रुपौपटन्धिक्रियायामपि तथा 
भवति । यथ। चात्रापास्तविशषण कारणन क्रियायाः व्याप्तत्वादनुमा- 
नम्) एवमीदवरानुमानऽपीत्यनुत्थान जातिप्रयोगस्य । 

पतन यद्।दह-कस्यचिद्धतुमा्त्वस्य यथधिष्ठातृतोच्यते कमभि; 
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सर्वजीवानां तत्सिद्धेः सिद्धक्लाचनमिति। तदपास्तं भवति। 
तथाहि बुद्धिमव्यधिष्ठातरि साध्ये कथमचतनेन कमणा सिद्धसा- 
धनम् । तस्थाप्यचेतनतया आधिष्ठघ्रपेक्षसवात्, तथाहि-सवमचेतनं 
चेतनायिष्ठिन प्रवतेमान इष्टम् । यथा तन्न्वादि । तथाच कमभादि । 
न चास्मदाद्यात्मेवाधिष्ठायकः तस्य, तद्विषयकल्ञानामावात्। तथा 
चास्मद्ाध।त्मनो न कमेविषयं ज्ञानमिन्द्रियजम् । नापि परमाण्वा- 
दिविषयम् । नच तद्मवितस्यप्रेरकटणष्रम् ' नचाचेतनस्याकस्मा- 
सप्रबरत्तिरुपखञ्धा । प्रवृत्तो वा प्ररिनिष्पन्नऽपि काय प्रवतैत-विवे- 
कशुन्यत्वात् । अथाचननामनाऽधिषठिनं च क्षीरं प्रवतत । तकन । 
गोवत्लप्रयल्मावे मुतावस्थायामप्रवृत्तेः। सर्वं चास्मदादयनधि- 
छिन पक्षेऽन्नभूंतमिति न साध्येनेव साधनस्य व्यभिचारः स 
वानु मानाच्छदप्रसङ्कात् । तथा चाचतनान्यस्मदन्येनानधिष्ठिता. 
नि कायोत्पत्तौ बुद्धिमदधिष्ठिनानि अचेतनत्वाद्यद्यदचेतनं तत्तद् 
वुखिमनाधिष्ठितम् प्रवतेमनि दष्ट, यथा तन्त्वाहि तथा चेतानि। 
तस्माद्यथोक्तसाध्यानि , अथ कतः शाशतरादिमस्वापलच्यर)दवरेऽपि 
तथाभावः फिमच्र साध्यते, यदि कशरीराविमच्वेपि क्षित्यादेकतृत्व- 
मभ्युपगम्यते । अथ शारदरादिमस्वादसवनज्ञस्य न क्षिव्यादिकतैष्वं 
तर्हिं कायस्य कतृव्यभिचारादशरीरस्येव कतृत्वमभ्युपेयम् । न च 
चारारादिमस्े प्रमाणमस्ति । अथ कतृत्वमेव प्रमाणम् । तद्याहत- 
मेव । कतेत्वेन श्रीगादिमर्व शरीरादिमसाश्च क्षित्याद्यकतृत्वामति। 
नचेद् स्वतन्त्रसाधनम्' आश्नयासिद्धत्व।त्। तथाहि-सिद्ध कतृसद्धा- 
वे कत्वस्य दारीयादिमच्वस्य च पक्षधमेत्वं स्यान्न चेतदभ्युरगतम् । 
अथ प्रेण क्षित्यादिकतौभ्युपगत हत्यनिषटापादनमेतत् । तत्र यदि 
प्रमाणायातस्तदुपगमस्तेनेव बाध्यमानत्वाद्नुत्थाने विपरीताचुमा. 
नस्य । न चेतस्थाननेव बाधः। अस्य तन्मुरत्वात्।भथ प्रमाणे चिन 
वाभ्युपगतः परेण, तर्हिं प्रमाणे विना प्रमेयस्यासिद्धः किं विपरा 
तानुमनिन । तस्य।श्चयासिद्धत।प्रसङ्गात् । समाने चेतदन्पष्वपीदवर- 
प्रतिषधदहेतुष्विति । तथा शररिसम्बन्ध सति नियतदेशतया 
युगपदनियतदेका कायन स्यात्रू। तत्तु ष्ठम् । अथेकमनियतदे शस्य 
कायेस्योत्पच्या व्यापि शारीरमस्पृदयमतीन्दरय च्यते । तन्न, टएधि- 
परीतत्वाव् । परं चाशरीरस्यैव कवैत्वमभ्युपेयमिति. । तथाहि-नि- 
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यशशरासंभवात् तच्छरीरं सत्सं पाद्यमेवेति कि शरीरान्तरेण विना 
चारभ्यते शरीरान्तराम्युप्रगम तदन्यशरीरयुक्तन सपद्यत इति । 
शारारपरम्परायामुपक्षोणत्वात् । भगवता नान्यत्काय ध्रादुमवद्त। 
अथाह्ञारारस्यव श्रारकतत्व'तत्कायावसराप न बाध्यतदहात। त्था 

संहारावस्थायां शरीरस्य विनाशे पुनः सगादावशारीरस्याकतृत्व 
कार्थार्पासन स्यात् त्य कारोरस्येव कलतृत्वमभ्युपगतम् । अथ भ्रयो- 
जनापक्षितया कत्ृणां प्रवृत्तरपकभात्तदभावाच्चभ्वरग्रचर्यभाव इति 

खेत्। तद सत् । कायसद्धावन कतेखदद्धावासिद्धस्तस्य च स्वय पररपू- 
णत्वात्पराथा प्रहृत्तिगम्यते । यदि वा प्रतरात्तदीरत्वाद्धगवता नायं 
पयंनुयोग इति । यथाहि-मास्वान् प्रकादानशीखत्वात् पदाथान् 
प्रकाङ्ायति पदमितनरापि कायकारणरूपत्वात् काथ करोतीति। 
धथाक्षरीरस्येच्छामात्रण कथ प्ररकत्वम् ? यथा.ऽस्मद।द्यात्मनः शरा. 

रादिप्रेरकत्वामित्ति । अथ सत्येव शरीरे प्रेयप्ररकत्वम् , दहाप सत्य. 
व परमाणो ब्रेयप्रेरकत्वमिति समानम् । 

अथ क्िसुक्ला स्जिहीषा वा महद्वरस्य यदि नत्या सततं का 
योत्पत्तिः, अथानित्या सापि इदवरेच्छां विना न भवतीत्यपराम- 
रछान्तर तदप्यनित्यत्वादीदवरच्छाधोनामत्यनवस्थायां तत्सम्पा- 

दन पवबोपक्षाणत्वात् भगवतो न कायान्तर व्यापारः स्यात् । 
अयेहवरेच्छा विनापि शश्वरेच्छा सम्पाद्यते । तर्हिं काया- 

न्तरेपप्येवमस्तु । अथ नित्यापि सहकारिग्राको कायं करोति । स. 
हकारिणामपि नित्यत्व सततं कायोत्पत्तिरनित्यत्वे वा तानपि सह 
कारिणः संपादयन्ती सहकार्यन्तरमपेक्षते । तप्रामप्यनित्यत्वे 

पुनः सहकायन्तरमित्थनवस्थायां पूवेदाषानुषङ्गः। | 

` नेष दाषः । चेतनोत्पन्नादष्टलद्धाव सतीच्छायाः कायकरणात् । 

तथाहि सह कारिसंपादनप्यन्यं सहकारिणमपेक्चषत तत्राप्यन्यामेत्यना- 

दित्वं परिहारः। उक्तं वेच्छायाः खृष्टो सहारे च सहकाराति। तथा-- 

विदवतश्चक्षुरत विश्वतोमुखो विद्वताबःहुखत विदवतस्पात् । 

सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्नेद्यावाभूमा जनयन् दक एकः ॥ 
इत्यागमेन प्रसिद्धः । न द स्वरूपप्रतिपादकानामप्रामाण्यम् । 

प्रमाज्नकत्वस्य सद्भावात् । तथाहि -प्रमाजनकत्वन प्रमाणस्य प्रा- 

माण्यं न प्रघृत्तिजनकस्वेन तश्चेदाप्यस्त्येव । प्रकु स्तनिचृत्ता तु पुर- 
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धरस्य सुखदुःखसाधनत्वाद्यवसाये समथस्यार्थत्वात् मवत इति । 
अथ धिध्यङ्खत्वादमीषां प्राधान्य न स्वरूपत्वादिति चत् । तदसत् \ 
स्वाथगप्रतिपादकत्वेन विध्यङ्गत्वात्। तथादहि-स्तुतः स्वाथप्रतिपादकः 
त्वन प्रवतकत्वम् , निन्दायाश्च निवतकम् । अन्यथा हि तदर्थी. 
परिज्ञाने विहितप्राताषद्धष्वावकोषण प्रच्ात्तनिब्रन्ती स्याताम् । तथा- 
विधवघाक्षयस्यापि स्वार्थग्रतिषादनद्वारणेव पुरुषप्रेरकत्व ष्टम् ) 
पव स्वरूपपरेष्वाप वाक्येषु स्यात् , वाक्यरूपताया अविकशषाद्धि्े- 
षहेतोश्चाभावादति ¦ नथा स्वरूपाथानामप्रामाण्ये (त्रध्या गापो 
दनाः पावत्रममध्यन्मश्ुचा'व्यवरूपापारज्ञान वध्यङ्कतायामावक्षण 

प्रव॒त्तिनेन्त्तिप्रसङ्कः। न चतदस्ति, मध्यष्वव प्रचतन्ते अमध्ये- 
घु च निवतन्न इत्युपलम्भात् । तदव स्वरूपार्थेभ्यो वाक्येभ्योऽथस्व. 
रूपावबोघ सतीष्ट प्रवृत्तिनद्शनादनिष्ट च निश्रत्तिरिति श्ायते- 
स्वरूपाथानां प्रमाजनकत्वन शव्रत्ता निब्रत्ता वा चिधिसदहकारित्व- 
मिति । अपरज्ञानन तु प्रचुत्तावतिप्रसङ्खः। 

अथ स्वरूपाथानां प्रामाण्ये ग्रावाणः पवन्त इत्यादानामपि यथा. 
थता स्यात् । न । मुख्य बाधका पप्तः । यञ्च हि मुख्य बाघकं प्रमाण. 
मस्ति तत्रापचारः कद्प्यतः, तदमावतु प्रामाण्यमेव ! न चेदवर- 
स्धाप्रति पाद्कष्वास्त किाञ्चद्वाधकमित। तदेवं सष्टिसंहारप- 
तिपादकानामपि वाक्यानां स्वरूपेऽथप्रामाण्याद्विपरीतार्थकस्पना 
न्याय्येति । | 

पतेन श्ाकयपक्षोऽपि प्रतिषिद्ध पव। वथाहि-क्ाक्या अपि ष्टा 
न्तदाषछटान्तकयोर्त्कषापकषण प्रत्याधतिष्ठन्त । तत्र चोक्तमेव प्रति 
साधनामति ! तच्च जत्युत्तरम । यत्काय यादशा कत्री व्याप्तसुप 

ध यदुपखन्धरेतत्क्रियादरिना केनाप्येत्तःसम्पादितामिति 
बुद्धिभवति तदेबोपलभ्यमान तादृशमेव कतारं गमयेत् , तदुक- 

सिद यादगधिष्ठातृभावाभावानुन्रत्तिमिव । 
साश्निवशादे तद्युक्तम् तस्मात्तदनुमीयते॥ 

नच क्षित्यादिकाय कत्रविनाभूतं रष्ठमिति कथं कतारं गभ 
येत् । मथ सत्यपि भदे कायशब्द् साम्यादनुमानम्, पवन्त धूमे 
पाण्डुत्वमन्चिना व्याप्तमुपटन्धमिति प्रासाददेकादावप्युपरभ्यमाः 
नमभ्रङ्गमयेत् । तदुक्तम्- | व 



दरव्यग्रन्थे सषटिसंहारनिरूपणम् । ३०७ 

घस्तुभेदे प्रसिद्धस्य वस्तुसाम्यादसेदिनः 
न युक्तानुमितेः पाण्डुद्रव्यादिति हुतादाने॥ 

यदि किचित् कायं कतृविनाभूतं दण्टमिति अपरिरषटधा विन 
भावस्यापि तत्पूर्रेकत्व स्यात्| तथासति घरदेभदिकारस्यकुटखाल 
पृवैकत्वोपलम्भात् वरपीकादीनामपि तत्पू्कत्वं स्थात्, तदुक्तम्- 

अन्यथ) कुम्भकारेण मृद्धिकरारस्य कस्यचित् । 
घरदेः कारणतसिद्धा वट्मीकस्यापि तत्क्ृातः॥ 

कथन्तर्हि इदं क्षित्यादि काय कमंजमिति कथ हि कर्मज्ञं 
जगतां वेचिञ्यांमेव्युक्तम् । तच्च चतना मानसं क्मतिन 
विक्ञानाथान्तरमिति । संवमतदसम्बन्घम् । सामान्येन कार्य. 
त्वस्य व्यप्तबुद्धिमता व्यारूपटम्भात् क्षितावपि तत्सिद्धेः। 
सवं चानुमानमन्यत् सामान्येन व्यािग्रहणापक्षं प्रवतत 
इत्युक्तम् । न किञ्िदप्यनुमान पक्षे व्यापिग्रहणपेक्च सं 
भवतीत्यदुषणमेतत् । क्षित्यादि काये न कतेव्यात्तमुपठन्ध. 
मिति । न चत्थंभूतं कायं कतृविनाभूतं नोपषटच्धमित्यनुमानाभाव 
एति वाच्यम् । स्ौनुमानोच्छेदप्रसङ्गत् । तथाहि-ङकतकत्वादनि- 
त्यत्वे शाडदे ऽभ्युपरगतम् अत्रापि इाकयते वक्तुं यच्छब्द इृतकत्व तन्ना- 
न्यक्रानित्यत्वाविनामावितयो पटब्धमित्यनुमानाभावः । अथ सा. 
मान्येन कृतकत्वानिव्यत्वयोरन्यञज व्या्िग्रहण सत्यनुमान न पक्ष 
ति चत् । समानमीद्वरानुमनेऽपीति । न चात्र शब्दसामान्यमेव 
कायत्वस्योभयत्राव्यभिचारिणः सद्भावात् । न चेव पाण्ड़त्वमग्चेभे. 

कम् तस्याच्चिमन्तरेण सद्भावन व्यभिचारित्वादिति । पवं च 
वद्मीकादावपि मुद्धिक्ारत्वं कुखारुपूचकत्वे लिङ्ग ग्याभिचारात् । 
तस्यहि प्राकारेष्टकादिष्वङ्कुटालपूवेकेष्वपि सद्धाबात् । यच्चदं क 
मज्ञं जगतां वेचिञ्यामिति तदिष्यत पव । यदि नामाचेतनत्वात् कम 
चतनाधष्ठित कायेकरणे प्रवर्तत हइतीदवरस्यापि सद्भावः परस्यापि 
सद्धषः। यद्यपि चतनेनैव कम तथापि नापि ठस्य चिदाधारत्वं चत. 

नत्वमेव । न च तस्य बोधन तादास्म्यम् । आव्मगुणत्वस्य बक्ष्यमा- 
णतवात् । नापीदमेकनल्लाखाप्रमवत्वानुमानेन तुर्यम् । तत्र छेकशाखा-- 
प्रभवस्रेन हेतुना फकरान्तराणां पाके साध्ये प्रत्यक्षेण बघादध्रा- 

माण्य युक्तम् ।न चवमीद्वरानुमान हति । न चदारारादमस्छतन्ष 
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तैत्वं व्याप्तमिति तदभावात्तस्याप्यभाव इति वाच्यम् । कायानुमाः 
नस्य चाव्यभिचारित्व कर्वसद्धावसिद्धेः। न चात्र व्यापकानुपल- 

 तष्धेर्बाधकत्वम् । अनचुमानस्यानुमानास्तरेण बवाधायोगात् । पृबानुः 
मानेन च घार्भेलद्धावकिद्धावुपङकतविषयत्वमसिद्धः वान पक्षघ- 
मत्वमिति । अथ नित्यस्याव्यतिरेकित्वात्सामथ्येञ्च दुरन्वयमित्यक- 
तेकत्वमेवेद्वरस्य । तन्न । प्चणिकत्वर््रातषेघस्य वक्ष्यमाणत्वात् । 
अयं चेद्वरवादोऽस्मत्गुरुभिविस्तरणोक्त इति नेह प्रतन्यते ॥ 

(भऽ) आकाक्चक्ारदिक्रामकेकत्वाद्परजा- 

त्यभाव सति पारिमाविकधस्तिखः सज्ञा नवन्ति- 
आका कारो दिगिति। तज्ाकाङ्गुणाः शहसं- 
ख्थापरिमाणप्रधक्त्वसयागविभागाः । तस्र शद्रः प्र 
त्थत्तत्वे सत्यक्ारणगुणपूवकत्वाद्यावटून्यभावित्वा- 
दन्यन्चोपरुष्पेश्च न स्पशेवद्विक्ोषगुणः। बाद्येन्द्रिय- 
प्र्यक्षत्वादारमान्तरग्राद्यत्वाद्ात्नन्यनमवायाददङ्ा- 
रेण वि भक्तग्रहणाच्च नात्मगुणः । आोञखम्राद्यत्वा- 

दिशोषयुणभावाच न ददिक्षालमनसाम् । पारिशेष्याद् 
गुणो भूत्वा आक्राास्याधिगमे लिङ्खत् । शद्रलिङ्ा- 
विकश्षादकत्वं सिद्धम् । तदनुनिधानास्पृधकत्वम्। वि 
भवचचनात्परमपरत्परिमाणम् । कचाञ्दकारणत्ववच- 
नात् सयोगतरियागाचिति । अतो गुणवनरवादन।भित- 

त्वाच द्रव्यम् । समानास्साननातीयकारणाभावाच 

नित्यम् । सचपाणिनां च चाब्दोपलन्यी निमित्तम् श्रो- 

च्रं पुनः श्रवणविवरसक्कोनमोद् शः । शाब्द्निमित्तो 
पभोगप्रापकधमाधमा पानिषद्धस्तस्य च नित्यत्वे सत्यु 

पनिषन्धकवंकल्याहमधिय्यामिति ॥ 
५ अ ऋ 

( स० ) गगेरीगतीदिभेदे नाकाक्षस्य दण्डलचधुहूतोदिे- 
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देन कालस्य पूमेपश्चिमादि देन दिक्ञश्च नानात्वात् आकाश. 

त्वादिजातिसचवन परथिग्यादिसत्ञवाऽऽकाशादितह्नापि द्रष्य 
त्वावान्तरजातिनिपित्तकेयेति परत निरस्यन्नाहाऽऽकाश्लेयादि । 

एकेकतवं प्रत्येकनिष्ठ मेदापरतियोगित्वं ततोऽपरजातिद्रन्यत्वावा- 
न्तरजतिरभव्रेऽभाव्त्वे सतीत्यथेः, तथा चाक्राश्चं न द्रभ्यस्व- 
व्याप्यजातिमत् आकाक्षनिष्ठमेदाप्रतियोगिखात् , यज्नेव तन्नेव 
था घट इत्याद्नुपानात् द्रव्यत्वावन्तरजातिनिरासात् न 

तज्निमित्तकाकाशारिसज्ञाः । नच हेतोः सरूपापिद्धिः, अग्र 
प्रतिकतेन्यस्वादिति भावः । पारिभाषिक्य इति । यद. 
प्यापुनिकसङ्तकशाकिन्यन संज्ञा पारिभाषिकी प्रक्रत 
च॒ शब्दवरवाद्यपाधिप्रदरसिनिपित्तकलरदोपाधिक्यव सज्ञा 
वकतुष्राषिता, तयाप्युमयार्तिधमोचच्छिनसङ्कतवसमेव पारि- 
माषिकसंज्नात्वमित्यभिप्रायेणदम् । अनुगतो पाध्यवच्छिनसंज्ञा- 
या एवौपायिकत्वोपगमात् । यत्त-निरषच्छिन्नभङ्कतशाशिलमे- 
व पारिभाषिकत्वम् , आकाक्षपदाद्वमोन्तरानवच्छिकनम्येव केव- 
लस्य गगनस्योपस्थितेः, अन्यथाऽऽकाश्च शब्दवत् इसादेः पो 

नरक्यापततेः । न चेवपाकालमित्यादिपयागो न स्यातं प्ञ्र- 

त्र्पतावच्छदकधेस्यैव त्तलाय्यर्थस्वादिति वाच्यम् । व्यव. 

तकधमस्येव त्वतखादिना भावमरययेनाभिधानात् -इत्याचायेम- 
तयू । तन्न साषीयः--अकशादिपदात् खरूपते गगनादेभा- 
नेऽनुभवविरोधात् क।रणव।धाच्च । न च शान्दवसरायुपकक्षि 

त एव धर्मिण्याऽऽकाश्नादिपदस्य शाक्तेग्रहात्तादूप्यणान्वयबाधो 

नतु तदाप वाकंयतादच्छदकामात वास्यम् । षटत्वाद्रप्युक्त- 

रौत्या श्रक्यतावच्छद् कत्वदहान्यापत्तः । पहमयागस्याक्राञ्ष्द- 

वाच्यः कम्दकानिस्यथेकतेनाप्युपपत्तरिति सक्षेषः 
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तत्र -अका्ञादिज्निकपध्ये । अव शब्दः स्वत एव, सख्या- 
दिस्तु व्रिशेषणान्तरावच्छिन्न एताऽऽकाङस्य वेघम्येमिस्यग्रे परति. 
पादयिष्यते ! 

अथाऽऽकाशचे धर्मिणि प्र्यक्षं न पानम् तदससात्। आर- 
पराकाशं धवलमाकाशमित्यादिचाक्षुषण प्रभाषण्डलस्याव- 
गाहनात् + अन्यथा रूपस्यापि ततप्रोपेयस्वे षड्गुणस्वव्याघाताप- 
तेः । कन्तु शब्दो द्रव्याश्रितो युण्वादेत्यतुमानमेव तन्न म॑ 
नयुपयम् , तर्च पृथिव्यादिद्रव्यद्त्तित्वेनाप्युपपन्नम्र् नातिरि- 
तस्य साधक्रमतः प्रथिव्यादिगुणल्वे क्रपेण बाधकमाह शब्द ई- 
त्यादिना । शब्दो न स्पक्षवादरिशेषाणां पथिन्यादिचतुणां युण 
इति सध्यायथेः । अव्र हेतुः भत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपूषैक- 
स्वादिति । परल्वापरस्वयोन्ेभिचारस्य वारणाय सत्यन्तम् , 
परतिनियतेन्दरियग्राह्मतरे सतीययेकभू । तन्पात्रलश्च रूपादौ 
व्यमिचायेतो विशेष्यदलभ्। आश्रयसमवायिकारणटत्तिपष्तजाती-' 
यगुण पूर्वकजातीयान्ल्वादिति तदथः । हत्वन्तरमाह अयावे- 
दिति । आश्रयनिष्घ्वसाऽप्रतियोगि्ट्तिगुणस्व।वाम्तरनजा- 
तिशुन्यसादित्यथः । हेत्वन्तरमाह आश्रयादिति । आश्रयति 
पयकसाक्षात्कारविषयत्वात् अाश्रयविषयकसाक्षात्कारविषथा 
न्यगुणल्वादिति वाथंः । अथ शब्दो यदि न पृथिव्पादिशुणः 
कथं तर्हि वीणायां ध्वनिरित्यादिकों व्यवहारः ? सत्यम् , शरीरे 
सुख मित्याद।विवं ्ब।णादेरवच्छदकतापात्रेण तथा भरत्ययात् । 
 उत्तानास्तु कथितहेतुनाममयाजकत्व द्रीणादिगुग एव श. 

बट्, होष्द विशेष परति वीणात्ादिना हेतुत्वस्यावश््यकत्वे सम 
वायिकरिणतायापेव तत्पयेवंसानस्य छाघवेनाचैत्यात् । म 
च वौणागुणस्य कणगासनि्षटतवेन भवणपत्यक्ताुपंत्तिः, वीः 
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णाषनच्छेद्यक्ष्दग्यक्तेरपि तथास्न तन्तेऽप्येतदाषस्य तुर्यता 
त् । वचीतरङ्गन्यायन वौणानवच्छदयशब्दस्येत्र कणावच्छेधयता- 
याः पिद्धान्तसिद्धखात् । वीणाघयवन्छेदश्म्दस्यव तत्तत्फणेप 
येन्तव्यापित्वापगमे. तु वीणासमवेतश्चब्दस्येव तत्कणोव- 
च्छध्यत्वख्ीकारस्याप्यदृषटस्य संमवात् , तत्तत्क्णावच्छिन्नश्च- 
ब्दस्य ग्रहं प्रति तत्तत्कणस्वेन हतुखकरपनयेवातिभसङ्कमङ्् 
श्ब्दप्रत्यक्षं परति श्रवणसमवायस्य हेतुतायां पानाभावादि- 
तिं आहुः । 

अथ माऽस्तु परथिव्यादिचतु्णो गुणः शब्दः किन्खात्मगुण एव 

भाविष्यति तथाऽप्यातिर्तमाक्रा्ञं नागतपवेतयत आह बाह्वति । 
पानसान्यसराक्तात्काराविषयत्वादित्यथंः । नात्मगुण इयग्रऽन्वयः। 
दब्दा न बुद्धिमद्गुण इति तदथः, तनात्पत्वनातिश्चन्येडवसीय- 
-गुणत्ववादेनां न सिद्धसापनस्यावकाशः | हेतन्तरमाह आ. 

त्मान्तरेति । अत्मानमन्तराक्ृत्य ग्राह्यत्वात् आत्माविषयकप्रत्य- 
क्षविषयत्वादिति यावत् । आत्पद्रयग्राह्मतादिसथेस्तु न युक्तः 
शब्दमात्रस्य पुरुपद्रयावच्छचयत्न स्वरूपासिद्धलखादिति ध्ये- 
यमू । अत्मन्यसमवायात्--आत्मममवेतानण्स्वात् , आतसगुगा- 
न्मसस्यैव साध्यत्वान्नात्र साध्याविेषः । अहङ्कारेणे- 
ति । आस्पमधपिंकाश्रयान्पलवपमाविषयलादयथेः । अहं 
न शब्दवान् इति प्रतीतेः प्रमात्वस्य सवेसिद्धत्वादिति भावरः । 

माङऽस्तापात्मगुणः शब्दस्तथापि दिगारिगुण एव स्वाद 
आह श्रोत्रेति । शब्दो न दिक्षारुमनसां प्रत्पकस्य गुणः श्रो- 
्रग्राह्यत्वादिति . गुणपदस्यानुषङ्कण परयोगायेः श्रोत्रपदेग्रह 
णप लोकिक्रत्वलामायेभरू । विक्षषगुणत्वाच्चेति । चश्ु्राह्गुण- 
त्वण्याप्यजातिशुन्ययुणत्वादिखयः । पारिरेष्याच्-पृथिव्याधयः 
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एदरव्यगुणसवबाधात् । गुणो मूतवेति । शब्दो द्रभ्यस्य गुणो 
 गुणत्वादित्यनुमानमेव पृथिव्याच्यष्टद्रव्यगुणत्व्राधात्तदन्य- 
द्रव्यगुणत्वं साधयद्तिरिक्तस्याकाशस्य साधकमिययथंः । ननु 
संखूया परथि्यादाचपि सन्वात्कथमाकाशचस्य वेषम्येमत आह 
शब्दलिङ्गादिति । शब्दस्य यद्धिङ्गले ज्याप्यत्वं तदविक्षेषा- 
देकं सिद्धं वेधम्येत्वेन, तथा च शब्दन्याप्यसंर्यावशवमेव 
वेधम्पं तच्च न पृथिव्याद्।विति भावः। यथपि शब्दलिङ्गत्वा- 
दित्येव वक्तुमुचिदम्, तथापि प्रथक्तवत् संख्यायापपि कुत्र 
चित् शब्दव्याप्वसवित्यथेकामार्थं॑शब्दहिङ्गतवाविरेषादिस्यु- 
क्तम् । अत एव शब्दानुविधाय्येव पृथक्त्वं वेषम्यंमाह तदनुवि- 
धानादिति । तस्य शब्दस्यानुविधानात् व्याप्पस्वात् पृथक्व 
वेषम्यत्वेन सिद्धमित्यथः। ननु परिमाणं द्रव्यमारेऽतिभसक्तमतः 
शब्द समायिनिष्ठपरिमाणमेतराकाशप्य वेधम्यं वाच्यं तच्चाप्रसिद्धम् 
गगनस्य परिमागवक्वे मानाभावादत आह तिभववचनादिति । 
पहनाकाकस्तथा चासति (अअ ० {अ ०-२२) सूत्रेण गगनस्य 
विचत्वचनादित्यथेः । परममह्वं परिमाणं सिद्धमिति पूरेण 
न्वयः। सयो्गावमागयोरपि द्रव्यपातरेऽतिपरमक्तत्वादाह शब्देति । 
संयोगविभागपदाभ्यां शब्दासपमवायिकारणयाः सयागविभाग- 
योरभिधानात् संयोगविभागौ वेधम्यम् शब्दासमवायिकारः 
णस्य मूतेन षह सयोगस्य षिभागस्य वा गगनादन्यत्रासश्वादिति 
भावः । यद्यपि पागुक्तपर्मिग्राहकमानादेबास्य द्रव्यं सिद्धम् 
तथापि सयागादिसस्वादपि तत् प्षाधपितु शक्यत इति तद 
प्याह अत इति । सयोगादिसवादित्यथेः । अत्र हेखन्वरशाह 
गुणवश्वादिति । अग्निमचकरयोजनया सुणव्वाबेखथेः । 
द्रं -दरव्त्वबत् । नित्यत्वे भरमाणमाह अनान्निततवादिति 1 
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अकषपवेतभावत्वादित्वथः । नित्यमित्यगरेऽन्वयः । अनाभितला- 
[९ [9 ^ [च् * ०, दित्यस्य विभुत्वादियथेस्तया च द्रव्यत्वस्यैव साधकोष्ये हेतु 
रति यथाश्रुतमेव भ्रय इत्यपि वदन्ति । निल्यत्वे हेत्वन्तरमाह 
समानत । करणपत्र सपतवायकरारण तच्ाक्राशस्प सजातापं 

विजातय च नास्ति, न द्क्राक्षपसजातापमाकाशलान्तरमास्त 

नापि तद्जाताय बयन्षादक समत्रायक्ररणम् । तस्यान्द्रषप. 

कृतित्व दश्चेयाते सवेभ्राणनामेति । विभुनमस्तस्य सवेपभाणिल्ष- 
न्दापकठ्धिनिमित्तसरे सर्वेपामव सवेशब्द् परन्धिप्रसङ्ग इत्यत 
आह श्रोत्रमावेनेति । ननु तथापि सत दोपस्तस्य विभुन एव 
श्रात्रभावादित्यत आह श्रतं पुनरिति। ननु ्रवणविषरसस््रेपि 
कथ कश्चिद्धधिर इत्यत आह शब्दनिपित्ताति । उपभोग्पबी- 
णादशरन्दा ववषयतया नावत्तान यस्य तादश्षाऽयप्चुपमागस्त- 

स्रापकाभ्यां धमाधम।म्याम्रुपनिबद्ध इत्यथः । तथा च तादश्- 
धपषराहवस्य वदशकवरसचखाषप बाप्यवत्वह तस्य चत ॥ 

इत्याकाशचम् ॥ 

( से ) क्रमप्राप्तमाकाश्मादाकाशेति । अन्न प्रतिप्रकरणं 
तरिषु पारिभािकसन्ञ।कथने प्रन्थगे(रवं भव्तीत्याकाश्चव्रकरण 
पव तदुक्तम् । पारिभाषिकत्व च जतिरूपप्रच्रत्तिनिमत्तरहितसं- 

क्षात्वम् । अत पव भगवता भाष्यक्ृतापि तत्र हेतुत्वेन जातितोऽपर- 
जात्यभावः इति पकव्यक्तिकसामान्यानङ्गाकारेण तन्न द्रव्यसव- 
व्याप्यजातरभावेन न जातिप्रब्ृत्तिनिमित्तमित्यथस्य भाष्ये स्फुट 
त्वात् । न चेवं सामन्यादावपि पारिभाषिकी संका स्यात् । यत्त 
प्रडत्तिनिमित्त विना संज्ञा पारिभाषिकी सम्प्रल्याचाय॑रुक्तम् तद 
कदेशिमतम, तथाहि आकाक्ापद्स्य घप्िमाजश्लक्तत्वे ततस्तन्मा 
त्रस्तः निर्विकट्पकरूपा स्यात् । न च निविलपकरूपा स्म्ुतिभवत्य- 
विकट्पकाच्याकादापदाद् घर्मिमात्रापस्थितो तद्नन्तरमाकाश्चपद्भ्र- 

[-9, 
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योगानुपपत्तेः निविकल्पस्य उ्यवहाराजनकत्वात । न चप्रबृ्तिनि- 
मिन्तस्यापि शद्राश्रयत्वस्यापाक्यतिः; तेन रूपेणोपस्थिते शक्तिश्च 
हादिति वाच्यम्। सम्बन्धितया स्मारकस्य पदस्यासम्बान्धनः शब्दा. 
्रयत्वस्यास्मारकत्वात्, अन्यथा घरत्वादेरपि तथेव स्मरति 
भवे सन्ञामात्रस्य पारिभाषिकत्वापत्तेः, तस्मात् यथामाष्यमेव पा. 
रिभातेकत्वपरिमाषाचितेति । नन्वेव शब्दवच्वादावपि प्रब्रात्तनि- 
मित्तापेश्चा स्यादिति चेत्, तद्भतासाधारणध्मस्य ततापि प्रबर 
त्तिनिमित्तत्वेनेष्टापत्तः, अन्यथाऽऽकाकशादो त्वतलादेः प्रयोगो न स्यात् 
तस्य प्रवृत्तिननिमित्ताथकत्वात् , निर्बीजटक्षणाया अनुचितत्वात् , 
हव्दगुणकमाकाश्लमिति सहप्रयोगस्तु पिककाीोकेटन्ययेन समा 
धयः । पवं च यदि शब्दगुणत्व पव प्रचुरप्रयोगः, तदा तदेव प्रव 
त्तिनिमेत्तम् । यदि च्द्रन्यातिरिक्तद्रव्यत्वादावपि समः प्रयोगः, 
तदा नानाथैन्याय पष \ प्रचरृत्तिनिमित्तटक्षण तु शक्यत्वे शक्य. 
चुत्तित्वे च सति स्वमिन्नशक्यानघिकरणत्वम् । अत्र द्रभ्ये दव्यपद्- 
प्तत्तिनिभित्ततां वारयितुं स्वभिन्नश्चकयानधिकरणत्वमिति । घट- 
द्रभ्यस्य दव्यपदरहाकयत्वेऽपि द्रभ्यपदहाक्यकपालवृत्ित्वेऽपि चं 
स्वभिश्नद्रभ्यत्वरक्चषणशक्याधिकरणन्वात् । प्र्तयत्वादो केवलान्वयि. 
न्यव्यातिवारणाय स्वाभन्नेति, तस्य स्वस्वरूपङक्याधकरणत्वेऽपि 
ह्वभिन्नद्ाक्यानषिकरणत्वात् । आङृतावतिष्यात्तिवारणाय शाक्यच्र- 
त्तिस्वे सतीति, तस्याः शाकयस्वे$पि शकयनव्रात्तत्वाभावादवयवसयोः 
गरूपत्वेनावयव पव व्रतत: ! घटत्वे द्रभ्यपद प्रद्त्तिनेमित्ततां वार्तं 
हाकयत्व इति, तस्य द्रव्यपदशहाकयघदवुत्तित्वेऽपि द्रव्यपदश्चाकय- 
द्रव्यत्वानधिकरणत्वेऽपि दव्यपद्शकयत्वाभावात् । नचाभिधे- 
यत्वादावव्यासिः स्वभिन्नप्रमेयत्वदिरूपशक्यीघधकरणत्वात् , न दहि 
अभिधयपदपव्र्तिनिीमत्तमभिधयत्व स्वमिक्नस्याभिघयपद्ा्थस्य प्र 
मेयत्वादेरनाश्चरय इति। किञ्च आङ तित्वस्यापि श्कयतया तज्राप्यव्या 
धिः, घरपदश्चकयत्वावच्छेदक धमेस्येव प्रत्र त्तिनमित्तत्वात् । शक्य- 
तावच्छेदकत्व च शक्यतया सह प्रचृत्तिनिमित्तमात्रगतः स्वरूपस्- 
स्बन्धाधेश्चेष इति सक्षेपः। 

दभ्यत्वसख्ाधकतया गुणानाह तेति । नन्वाक्राश पव नास्ति 
कस्य द्र्यत्वकिदङरत आह शब्द इति । अनुमानात्सिद्धि रित्याश्यः। 
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नन्वाकाशाः भ्रदयक्च एव कुतोन मवतिशनचंस्वरूपाभवत् नचा 
युष इति वाच्यम् । नीलं नभ इति प्र्ययेन ूपवस्वादिति चत् । सुर- 
दिख रिगतेन्द्रनीलमणिप्रभाया एव तजर भानात् । न चव नमसि त. 

नानुपपत्तिः, तन्नारोपात् । न चास्य भ्रमस्य चश्चुषत्वे नमोवि. 
नाष्य प्रङ्ृतत्वानुपपात्तः बदहिरिन्द्रियजवाधे विद्ाष्ययाग्यतायाःतन्त्र- 
स्वादिति वाच्यम् । बहिरिन्द्रियजबोधे उपनीतस्य विक्ेष्रणतया 
भाननियमेऽ्पि नभसि नीलिमेति प्रत्ययोच्रं नीरमनत्रहति मानसपर- 

त्ययस्य स्वात् चक्चुरयुचिदयमानस्य नेस्यश्रह उपक्षयात् । यथा प्रत्य. 
मित्यादिप्रल्यक्ष सामान्यप्रत्यासत्तिसरवेनायोग्यस्यापि विशप्यतया 

मान तथा ज्ञानप्रव्यासत्ताबपि विन्ञेष्यतया भाने को विराधः ? ज्ञानपर 
त्यासच्या बहिरिन्दियं विशषणतयेव भासत शत्यत्र बीजाभावात् । 

न च विराषणज्ञानस्य इत्तत्वात् सविकषणक्र एव बोधति वा. 
ख्यम् । मानस ऽपि तथापत्तेः । क्ञातत्वेऽपि विश्चष्यावश्षणमावनि 
यामकस्यारष्टस्येवोचितत्वात् मानस तथेव वक्तव्यत्वात् । नमसस्तु 

नाखत्वे सकनक पि नेद्यप्रत्ययापात्तः । आखोकस्याभिभावकत्वे 
दूरेऽपि तदनापत्तिः । तस्मात् नीरूपमेव नभस्तथाच न चाक्षुषद्रव्य- 
मरातत सद्धम्। 

परे तदह पक्षी नेह पक्षति च्षुष्रवेतस्थाधारतया क।रात 

इति निखिरपरीक्षकसक्षिकमाधारान्तरस्य बाधितत्वात्, तथाच 

नभोभिन्नद्रभ्यचा्षुषे रूपत्व प्रयोजकमिति अनन्यगव्याऽऽयातीत्याहूः। 
अच्राचाया(ः। आटोकमण्डलस्यान्यज्जगमने तत्र पाक्षिगभनामत्रेव(?) 

पक्चीति व्यवहारापत्तिः पक्चिणस्तत्रैव स्थितो पूवारखाकमण्डलस्यान्यत्र 

गमने तत्रैव पश्चीतिव्यवहारानापत्तिश्च । न॒ चा्विकरणसाजत्यमा- 

दाय तथा, आलोकामाेऽपि इह पक्षाव्यादिष्रतीतेः प्रमातृमात्रप्रामत 
त्वात् । तस्मान्नाटोकमादाय पक्षीव्यादिप्रथा, अपितु मूताभावमा- 

दाय । न चाटोकावृर्वेद्यमानत्वात् कथं मुताभावस्तज्रात वाच्य 

म्। निविडसुताीमावस्याघारस्वात् । नच मुतामावस्येकतयाऽन्य- 
ञ्र गतेऽपि परतजिणि तत्रैव पक्षीति प्रत्यक्षापक्तिरिति वाच्यम् । भूमा. 

गाविशेषोऽद्देशावच््छिन्नमुतांभावस्याघारत्वेन प्रतीच्या तस्य चा- 

न्यत्राभावात्, आकाश्स्तु नाघास्तया प्रतायते तस्य व्यापकतया 

देशाभेदेऽपि तनैव पक्षीति प्रत्ययापत्तिः। न चाक्राश्चमागस्तथा, लः 
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स्य व्यापकत्वे तदोषतादवस्थ्यात् , व्यापकत्वे सूततया सह पत. 
त्रणाऽन्यत्रगम्रनतु तत्रवाते प्रत्ययापन्तेः। नच व(?)तिप्रत्ययानुरोधेन 
तस्य भागस्य कल्पन घमित्राहकमानन तस्य मूतेस्याप्यवगतेः सि 
द्धिदुषणानां सिद्धिपराहतत्वादिति व।च्यम् । पतादृश्चभागकल्पने 
अमाणामावात् नभसा निरवयवत्वन निभोगत्वात् प्रतीतेरन्ययेवो- 
चपसोश्व्याहुः । 

अत्र॒ वयम् । मुताभावस्य पक्ष्याधारत्वे मानाभावः, तद 
धघामागस्थते परे घर पट इत्यव प्रतीयतेनतु धरसत्वे पट श्ति। 
तथा न जातिराधार इतिवत् भूनटे घराभाववाद परस्वे भूत- 
रु पट् इत्यव प्रतायत न तु घराभवे पट् इतीति न्यायसाम्यात् । 
तस्माद्हते साम्नन्याकारया प्रतीत्या न मूतौीमावस्याघारत्वमि- 
ति । नाप्याकाशस्य, तस्यापि पश्ष्याद्याधारत्वे मानाभावात्, अन्यथा 
तस्याप सवाधारत्वन पारगणनानापत्तः। अकारो पक्षीति प्रत्ययान्त 
थात चत् । ताह स पवापर्नात इह पक्षीति परव्यश्चि भासतां किमि 
त्यरूपरय प्रत्यत्तत्वाश्ङ्गीकार इति न मूतौभावस्य स्वाधारता- 
स्वाकारः । 

वस्तुतस्तु सवाधारत्वनावधारितयोरदिक्ालयोमध्ये शदानीमि. 
त्यादग्रत्ययवचलक्षणतया कालमुपक्ष्य दिश्मवेहेति प्रत्ययः प्रका 
यात । तस्य व्यापक्त्वेऽपि मूताभावस्यवावच्छदकविदशिचण व्यव. 
च्छद इत, अन्यथाऽऽ काशाचाक्षुषतापक्षेऽपि तस्य व्यापकतामान्नितय 
समाधधतापत्तः। 

परमाथतस्तु नमसः सवाधारत्वे सर्वकारणतापि स्यात् । न 
चोतयस्यनाश्चयत्दात् न तथा, नमभि पक्षिणोः संयोग उत्पन्न हति 
प्रत्ययात् । न चसा भ्रमः, आकाशे पक्षात्यादिप्रत्ययस्यापि तथा- 
त्वापत्तरित्यादयारोचयामः। 

शब्द स्ताचन्न सामान्या्ात्पकः, कार्यत्वस्योत्पन्नः कोला. 
हल इत्यादिवबुद्धसिद्धत्वादिति हेतुः । प्रत्यक्षश्च शाब्दस्य 
स दति नासिद्धिः बाह्यपदञ्चन्द्रियस्य विशेषणं नातो मनसापि 
प्रहादक्िद्धिः । न चेकमातरेन्द्रियम्राश्ये प्रभाक्मणि व्यभिचारः 
प्रभाया आप उक्तनयेनाप्रत्यक्षनया तत्कर्मणोप्यप्रत्यश्चत्वात् । पव॑ 
भ यस्लस्य शब्दस्य कमाभेन्नत्वे सिद्ध तद्दष्रान्तेन रान्दस्वहतैम 
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तील्द्रियस्यापि कमममिक्नत्वमनुमेयम् । नाप्यभावो निःप्रत्तियोगिकः 
स्वात् । निःप्रतियोगिकःत्वं च सप्रतियोगिकत्वेन कदाप्यनुह्टखत् । 
न व्रञ्य रुूपाग्राहकन्द्ियवेधत्षात् रसवत् सामान्यगुणस्याश्चयाग्राहः 

केन न्द्रवणाग्रहणादिति परिद्ाषेण विरोषगुणत्वे सिद्धे स्परशवद्व्रः 
ठ्यस्य तत्प्रतिषिध्यत--शब्दो न स्पररोवत्विक्नाषगुण इति । अत्र ह- 
तुः प्रत्यक्षत्वे इति । साध्ये यदि प्रतियागनि विशोषपदं नापादी- 
येत तदा घटपरद्धित्वे व्यभिचारः, यदि स्पशवत्पदन्नापादीयते तदा 
सखादो । हेतौ प्रव्यक्चन्वे सखतीत्यनुपादान परमाणुगुणेव्यभिच्रारः। 
प्रत्यक्षत्वादिच्युक्ती घटरूपादां । कारणगुणपृचकत्व ह सख्यात् 

शब्दानां संख्यादयुत्प्यनन्तरमेव तश्र शब्दः प्रतीयेत रूपादेवत् 
कारणप्रक्रमेण तन्रात्पादविखस्बाभाषात् ।न चोत्पद्त प्व भ 

घदभिमतोर्पादकस्य तु व्यञ्जकत्वस्थाभावान् न प्रतोयते इति 
घाच्यम् । बण्डादेसंयोगस्य व्यञ्जकत्वे तदपगम शब्दाप्ररम्भानाप- 

सेः, उपरभ्यते हि दण्डादिसयोगविगमेऽपि शाब्दः । उत्पादकत्वे तु तव् 

पणम ऽपि उपलभ उपपद्यते पव । किञ्च वणानां स्पदघदगुणत्वपक्षे 
मुखमाधासो वाच्यो व्यग्यत्वे च तषामेकम्यञ्जकसर्व सर्वषामु- 
पलम्भप्रसङ्कः। न च प्रतिनियतव्यञ्चकव्यग्यत्वातं नेकाभिव्यक्तिख- 
मये परामिष्यक्तिरिति षाच्यम्। तथाहि वणो न प्रतिनियतव्यञ्जक्रभ्यं 

ग्या अन्युनानतिरिक्तदेशत्वे सति समानेन्दरियग्राह्यत्वात् घरेकत्वपारे- 
म्राणवदित्यसुमानात्। अत्र सत्यन्तमान्र घररूपरसयोव्यभिचारश्चक्चुर- 
खनलक्षणप्रतिनिथतव्यञ्जकव्येग्यत्वात् , समानन्द्रयग्राह्यत्वाभावाच्च 
विदि देतो न व्यामिचारः। सरखयाव्यंभिचारवारणाय सत्यन्तम् । 

तयोगणवक्वव्याक्तमात्रलक्षणप्रातानयतव्यञ्जकव्यग्यत्वराप द्रन्यमन्र 

कृतित्वेन दऽयादिवरत्तित्वेन च न्यूनातेरिक्तदेशच्चात्तत्वादात । इदान" 

चेकधर्भिकयाभन्नकारत्पन्नया द्वितवयाग्याभचारा मन्नचक्चुःसयागघ 

रितसमवायऽञ्जकत्वात्, पकवस्तुप्रातेयागक्रयामूखशाखावाच्छन्न 

संयोगयोश्च व्यभिचारः-तत्र तदवच्छिन्नाभन्नचक्षुःसयागव्यग्यत्वात् 

तत्तमान।विकरणान्योन्याभवप्रतियागितावच्छद्कत्वस्य न्युनन्र 

सत्वस्य तदव च्छिश्नप्रतियोगिताकान्योन्यामावसमानाधिकरण- 

त्वस्यायिकटसित्वस्थ चाभवनान्यूनानतिारेकदेशब्रात्तत्वात् लमा- 

नेन्द्रियग्राहात्वाश्च हेतसराप्ति चत् । न । पकाषच्छ्द् नात (चद्राषः 
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णप्रक्षपह्ित्वयोः कललक्षणावच्छेदकमेदात् सयागयोः शाखादिः. 
छक्षणावच्छेदकसस्वात् । नन्ववमेकावच्छदन वदयमानत्व सति 
समानेन्द्रियप्राद्यत्वादित्येव हेतुरस्तु व्यथेमन्यूनानतिरिक्तदे- 
छात्वामेति चन्न । सहाखावनच्छिन्नयोः दयेनतश्चरणसंयागयो- 
व्यभिचारात् तच्चरणसयोगयोः चश्चुःप्रातियागकथोभिश्नयोः 
सयुक्तसप्रषायधरकत्वन व्यञ्जकत्वात् उक्तविङ्षणापादाने च 
न व्यभिचारा निरुक्तन्यूनातिरिक्तदेशवृत्तित्वात् । न चं. 
निखातवकशपरिमाणेकत्वयोव्यभिचारः पकत्वग्रहणे एकत्वव्यञ्जकस्य 
परिमाणाग्यञ्जकत्वात् ईति वाच्यम् । परस्परव्यभिचारिष्यञ्जक- 
स्य व्यग्यत्वाभावेन घटादिना दण्डस्य संयोगजन्यत्वे सिद्ध सिद्ध. 
मकारणगुणपूवकत्वमिति \ न च यस्याञ्निसरंयोगेन परमाणो रूपा- 
द् युत्पत्तिस्तत्कारणगुणप्रक्रमेणान्त्यावयविनि तथा धाय्वादिसयोगन 
शङ्क(दो शब्दात्पत्तिरपि स्यादिति वाच्यम् । पाथिवविक्ोषगुणस्थ ख. 
वस्य पाकप्रयोज्यत्वनियमात् । तथा च शब्दो न पृथवी. 
विक्षगुणः पाकाप्रयोज्यत्वात्। नच दवदहनदष्यमानावेपिनादे 
भा्गासिद्धिः, शब्दान्तरं पक्षीकृत्य प्ररुतानुमन तत्पक्षीकृत्य तदष्टा- 
न्तेन पृथिवीगुणत्वाभावसाधनात् , तत्र च शब्दत्वस्येव देतुन्वात्। 
पव दतस्य इ्टान्तत्वेनजलादिदसित्वन शङ्कतश्चब्दानामथते शाब्दा 
न स्पद्राघद्विश्ेषगुणाः शब्दत्वात् प्ररुतदाब्दध दित्यन्ुमानविषयते- 
ति हृदयम् । 

द्विशो हेतः भत्यक्षत्व सत्ययावद्द्रव्यभावेत्वादिति ! भत्र 
परमाणुगुणानां पाकनादयतया व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षत्वे स. 
तीति + घरादिद्धित्वामावे दवेव तद्वारणाय सुलादो (?) साध्यप्रात- 
योगिविशेषणेषु पौक्तो न्यायः । तृतीयो हेतुराश्चयादन्यत्रोपरुन्धे- 
श्च इति । शब्दो न शाङ्कदिविक्लेषगुणः राङ्कादचयसलम्बद्धन्द्रयग्राह्यत्वात् 
सुखवत् । भब साध्ये विश्चेषपदस्य न एल्यम् । अक्षराथस्त्वाश्चयादाध्न- 
यस्वनामिमताच्छद्भुगदेरन्यन्न दुरस्थतनेन्द्रयेणापलम्मादेति शङ्खा- 
नां हीन्द्रियेण संयुक्तसमवायेन ्रहणम् , नच दुरस्थयोः संयोगः 
सम्भवतीति भावः । एव शङ्कदानां गुणो न मवति शङ्खादय्यद. 
गुणापू्वेकत्वात् शङ्कमदिषु सत्सु निदत्तेशति स्दधम् । नुग. 
काश्चगुगस्वेऽपि मेधाद्यषच्छरेनोत्पक्नराग्दः कथ यहयाते. भवणासः 



द्रव्यग्रन्थे आक्राक्ानिरूपणम् । ३१९ 

श्बन्धादिति चेत् । वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बगोरकन्यायेन षा यः 

काब्दः कणे दाष्कुट्यवच्छिन्न नमभस्युत्पन्नस्तस्येव परिच्छदात् । यस्तु 

तन्नेव प्रथममुत्पक्नस्तन्न नानयोन्याययोः प्रचारः। अनय। श स्यायया- 

ठर्थवस्थितो विकल्पः । प्रागभावपवनयेरेकये काचीतरङ्गन्यायः तद्ध 

दे तु कदम्बगोककन्यायः। ननु वायुगुण एव मवतु शब्दः, तथाच 

तश्र कारणगुणपू्ंकत्वे यावद् द्रऽ्यभावित्वम् श्रवसः सम्बन्धश्च 

सम्भाव्यते इति चलत् । श्रोत्रस्य रूपिषु यद् बादरयन्द्रयं यह्ण 
श्राहकं तद्णवदिति व्याप्त्या शब्दवस्वे शब्दस्य वायवीयत्वे वाय. 

ायत्वापत्तो त्वगिन्दियामेदप्राप्ो स्पश्येशब्दश्राहकस्वे नानाथेत्वापत्तौ 
बाहाताकोप पकग्ररुतिकत्वेऽपि बदृष्टवेचिञयात् त्वरक्भ्रवसोभदे 

सर्वन्द्रियाणामेक प्रातरिति दिक् । 
आत्मगुणत्वामावं साधयति बाह्येति । गन्धादिविलक्षणानमा- 

त्मशुणानामान्तरत्वादित्यथैः । अपि च नात्मगुणः आत्मान्यसमवा- 

यात् गन्धादिषत् । तत्रासिद्धिशङ्कायामाह आत्मान्तरभ्राह्यत्वा- 
दिति । आत्मान्तरात्मनेन्तमध्य आस्मन्यग्राह्यत्वाद्त्मियुणाना- 

मात्मनि प्रहणात् । अन्राप्यसिद्धिसम्भावनायामाह अहङ्कारे- 

गेति । अदत्वसामानाधकरण्येन अप्रतीयमानत्वात् इत्यथः । 

चीणा वाद्यते इत्यायचभवाददं वाद्य शत्या्यनुभवाश्च अहन्त्वसा- 

मानाधिकरण्येनाप्रतीयमनत्वात् तत्तद्ात्मन्यसमवायः तत अत्म. 

गुणत्वाभाव इति मावः । नच अद वदामीति व्यवदाराददन्त्वस्ता- 

मानाधिकरण्यं तन्न प्रतीयत प्वेति चन्न । तावेव तत्प्रत्यायकत्वं 

स्य तत्र प्रतीतेः कृतेरेव प्रत्ययात् । दिग दि गुणत्वे वारयति श्रोत्रपदस- 

मनसिव्यादारेण ग्राह्यत्व दित्यनेन प्रत्यक्षत्वं प्राप्यते । तथाचनदि 

गाद्विगुणः शब्दः ्रतयक्षत्वादित्यनुमानम्। विश्चेषगुणामावात् इति मा- 

ष्थपाटावुरोधन न दिक्कालमनसामिति वाक्यश्चषो शषाद्यराचाय- 

खतः तजन च वैयधिकरण्यविशेषगुणाशङ्या शब्द् न दिक्षारमनाः 
गणो िक्षोषगणत्वात् शव्युक्तम् । पारिशेष्यादिति । ननु पार्शषण 

तद्ाश्रयाष्रद्रग्याप्तिरिक्तत्वं सितु द्रभ्यल््रसिद्धस्तस्यकुत हत्य 

त आट गुणो भूत्वेति । शब्ड द्रव्याधित। गुणत्वादित्यनुमानोत्तरं 

द्रव्याधितशब्दोऽषद्रव्यातिरक्ताच्निताऽषद्रव्वानाान्नतत्वात् ह्यः 

जमानेनाषद्रम्याधितत्वं ।सद्यतत्यथः । यद्वा प्रथमनुमनानन्तर 
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काष्द्ाध्रयो दव्यमण्द्रभ्यातिरिक्त तददर्तिधमेषरवादित्यनुमानो 
तरण्द्रव्यातिरिकतद्रव्य्तिद्धौ शब्दा अष्टद्रव्यातरिक्तद्रव्याधतो. 
ऽष्द्रत्यानार्शितत्वे सरति गुणत्वात् , यन्नवं नन्नवं यथा गन्धादिरि. 
तिव्यतिरेकाति भावः। स चाकाशः पृथिष्यादिवन्न ननेत्याह शब्दति। 
शब्देन हि आक्राशः सिद्यति, स चकनापि विभुना सवत्रोपपद्य- ` 

त इत्यनेकसिद्धिगौरवापदहतेत्यथः । नन्वकेनाकादानोत्पत्तिः तस्य 
परममहच्वे स्यात् तदेव कुतः हत्यत आद विभवति । विभवषान् 
महानाकाशस्तथाचात्मेति सुत्रादित्यथः।सवेमूतेसंयोगित्वरूपविमुत्वन 
तस्य परममह रवं स्िद्यताति सुूत्राथैः । विभुत्वसिद्धिस्तु स्परोशुन्य- 
द्रभ्यत्वादित्याश्नयः । मनोभिन्नत्वे सतीत्यपि विशेषणात्, तेन न 
मनसि व्यभिचारः । परममरत्पर्माणमित्यस्य परममहचव परिमा- 

णमित्यथः । तेन वििन्नपदत्वाभावः । परमण्टतः परिपराणमिति वा 
सामानाधिकरण्य पवाऽस्त्वावेधानादिव्याचायाः | वधमानोपाध्या- 

सास्तु कमधारयेऽपि नात्वं मदच्छन्दस्येवाऽऽत्वचिधानात्। अक्रतु 
तदन्तस्य परममदच्छब्दस्य विद्यमानत्वात् । तन्नेव विधै तदन्तधि- 
धिः यत्रोत्तरपदापेक्षाया अभावात् भाना।इत यथा जराश्न्दस्य ज. 

रसाद्र तत्र जराशब्् इव तदन्त जराशब्देऽपि तदादेश्सस्वात् अ 
विधे उत्तरपद पेक्षाया अभावादात्वविधो तु सापि(?)नहि केवलस्य 
महच्छब्द्स्य।ऽऽव्व विधत्ते । किन्तु सोत्तरपदस्य, नहि यधा महाघर 
ति भवति तथा महेति । उत्तरपदानपेक्षायामपि तद्विधौ 'ृष्केषी . 
कामाला्नां चततुरुमारषु (पा०्अर६-भा०२्०६५) इत्यत्र वेश्च. 
ष्य तदन्तावधिविधानवयथ्यप्रसङ्गः। तस्मादुत्तरपदसपेक्षतयाऽज् 
तदन्तविधो व्युदस्ते प्रतिप्रसवतया विराषविधानं घरते । तदन्त 
विधेः साव्चिकत्वे तु विधरितं भवति । ्र६्णवता प्रात्तिपदिकेन 
तदृन्तविधिनास्तीति परिभाषया प्रकटमेवोत्तरपद् पेक्षया तदन्तवि- 
धिव्यासघादित्यभ्निप्रायकमाहुः। 

अयमन्न प्रघट्कत।त्पयार्थो द्रव्यत्वेन तावस्संख्यापृथकपरिमा 
णानि प्रा्ताति तञ्च च नानात्वे गोरवापस्था पकतायामागताया- 
मणुत्वता दद दद्ष्ु युगपवचर्छन्दात्पादकत्व्रानुपपच्या महत्वास्ल 

द्धौ पथिव्यादिवदपकृषएटमहर्वसरतरे नित्यत्वापत्तौो काय॑क।रणमे. 
दे नानात्वक्षस्याऽनन्यगत्या परममहच्वमहतमेति। पष चाटमरष्टान्तेन 



भ क 
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कथं परममदस्व सिदत । न.च भत्यक्षगुणवस्वाुरोघेन परममहता 
तस्य महत्छमात्र पव विश्चामादिति रिक्तम, तथा च खाघवादेकत्व. 
सिद्धिः । तद नुपपरस्या चेकपृथक्परममहस्वयोः सिद्धिरिति संक्षेपः। 

` यद्यपि विमववचनादेव संयोगः सिद्धः तरस्पिश्च सिद्धे विभागोा- 
ऽपि तयोः समनियमात्, तथाप्युपायस्येति न्यायेनोपायान्तरमाह श- 
ब्दे(ति । सयागाद्धिभागाचर्छन्दाश्च शाब्द स्य निष्पत्तिरिति सुध्ादिव्यथैः 
द्वितीयादि शब्दः शब्दजः प्रथम प्रत्यसमर्वायकारणमपेक्षितं 
तश्च संयागायेवेति भावः । पव च संख्यादिषु विभागान्तघु सिद्धेषु 
न व्यापकनिन्च्या धामिग्राहकप्रमाणसिद्धस्य द्रव्यत्वस्य निब्रत्तिरि- 
त्याह अत इति । गुणवसात्-सख्यादिगुणवस्यात् । ननु द्रव्यस्य 
विभुद्रभ्यत्व वक्तञ्यम् वञ्चानाधितत्वव्याप्यं, न च तदस्तीति व्या- 
पकनिचृच्या तन्निच्त्तिरत आह अनाध्ितत्वादिति । संख्यादिरूप. 
गुणसश्वाद् द्व्यमनाश्चिनत्वसतस्व)श्च विभुद्रव्यं व्यापकनिच्रत्तरः 
भावादिति भावः| ननु द्रव्यत्वे निव्यप्वं स्यत्, नच तत्र प्रमाण. 
मस्तीत्यत आह समनति । आकारं प्रति आकाशान्तर न करार 
णम् , पकत्वेन तदभवत् । नापि विज्ञानीयं) द्रव्यस्य विजाती- 
यसमवायिकारणत्वाभावादित्यथः । निष्कारणक्रभावस्य च नित्यः 
त्वं सिद्धमवति हृदयम् । शब्दाश्रयतया -पराथत्वं प्राप्तमेव श्राव्या. 
ग्राहकनयात्या # # # अञ्ज पत्रत्रय तुरः (१) 

( उयाऽ ) इदानीमाकारास्योदशषवतो ठक्षणपरीक्षा् प्रकरणम् । 
अ।काडाकाटादेशामेकेकत्वादपरजात्यमावे पारिभाविकवस्तिखः 

सज्ञा भवन्तीति पताश्च समुच्चय विना आकाशादीनां टक्षणमिव्याहं 
आकाश्ंकालो दिगिति यथासंख्यम् । तथाहि-दइति कशब्दस्य प्रत्येकम- 
भि लस्बन्धादाकादामिति सन्ञा आका काल इति काल दिक्सश्ा 

[ निन 

दिशति न तिस्रोऽप्यकस्मिन्निति। अथ कस्मादिमाः पारिमाषिक्यः 
रन "न ५, 

(१) इत परं काटग्रन्थस्य कियद्श्ापयन्तं सतुनापलभ्यते 
मुख्याद सभूति एकमात्र अलवरपुस्तकालयस्थसेतुपुस्तकग्रतिलिपो 
पञ्चत्रयत्ुटिमध्य . पव यथारखुखत्ाऽस्त तथकव्रत्नि मुदद्रतमन्य 

मिश्च कारिकराजकीयसरस्वतीभवनस्थेपिःपुस्तके पवमेवोपम्यत 

इति सर । ४ 

४९१ 
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दव्यगुणकमात्मकस्य निमिलस्यामावात् । अथाऽऽकाशत्वावि सामा 
न्यलक्षण निमिन्तं भविष्यतीत्याह अपरजात्यमाव इति । अपरा हि 
जातिः द्रभ्यत्वापेक्चयाऽऽकाशत्वकालत्वदिक्त्वरूपा । सातु नसं 
म्भवस्येव, आकादादरकत्वात्सामान्यस्य च नानाविष्ठानस्वादिति। 
नचाऽऽकाश्चादानां परिभाषिक्रयः तिसः सञ्ञा भवन्तीति साघम्या- 
भिधान न सम्बद्धम् , वेधम्यावसरेण सञ्शानां परस्परण्यावुत्ततय। 
वे धम्यरूपत्वादकत्रामिधान च च्ाखस्य सङ्कह रूपत्वादिति । तथां 
ऽऽखाक्ा्ामितिसज्ञा अनादिकाटप्रवाहायत्ता नान्यत्र सम्भवतीत्य. 
साधारणत्वाल्टश्षणम् । परतश्च विदाषणमधाल्खभ्यते। तथा याका. 
हामितरस्माद्दयते अनादिकालप्रचाहायाता काश्य वाच्यत्वात्,य- 
स्र्वतरस्मादनाकाशदेने भिद्यते, न चासवेवम् ,यथाक्षियादि,न च 
तथा!ऽकाश्स्तस्माद्धत इति । नच पारिभाषिक्यः संज्ञा न सम्भ. 
वन्त्येव निमित्तचतुष्टय।भाचस्येव निमित्तत्वादिति चेत् । तथाहि-यत्र 
द्व्यगुणकमसामान्यात्मकं निमित्तं न सम्मवति तन्नेव रवतते नान्य 
भ्रति तदभावा निभित्तम। नेतदेवम्। स्वानुरक्तप्रत्ययदहेतानिमित्तस्थाच्र 
विवक्षितत्वात् । यथा हि द्रव्यगुणसामान्याचुरक्तो दण्डीत्यादिव्यध. 
हारः तथा च नायमरक्षाश्ञादिष्यवह।रस्तदभावानुरक्त इति पारि. 
भाषिकय पव । पृ हि द्रव्याणां समघायित्व चोक्तम् । तत्र केगुणेः 
गुणवत् केषामुत्पत्तो समवायिकारणं किञ्च गुणान्मकं लक्षणाभलया- 
ह~तस्य गुणाः शाब्दसंख्यापरिमाणपरथक्त्वसंयागविभागा इति । 
पतेगुणः गुणवदश्र केषांचिदुत्पत्तो समवायिकारणं शब्दश्चासाघा. 
रणत्वाद्लक्षणमिति । ननु सवमेतद्ा्रवासिद्धमाकाशसद्धावे 
प्रमाण।भावात् । न। प्रत्यक्षषणायुपलम्भेपि अनुमानेन सद्धावसिद्धः। 
किमजुमानमित्याह शब्द् इति । तथाहि-राब्दः कचिदाधितः गुण. 
ष्वाद्यो या गुणः स सः कचिद्ा्चिताो यथा रुपादिस्तथा चायं गुण 
स्तस्मादाश्चत हत्यथेः। अथ पृथिव्यदेगुणो भविष्यतीत्याह-न स्पशव- 
दिक्षगुणः शब्दः अस्मदादिग्रत्यक्षत्व सत्यकारणगुणपृककत्वात् यो 
योऽस्मदाविभ्रत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपू्कः सखस स्पश्च॑वतां विरोषशुणो 
न मवति यथा सुखादिस्तथाचायं यथोक्तसाधनस्तस्मात् स्पंवतां 
विशेषगुण न मवतीति । ननु चात्र विज्ेषगुणप्रतिषेधे साध्ये 
सामान्यशुणप्रासषिः विशिषप्रतिषेधस्य शेषाम्यनुक्ञायां साभर्योपल 
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ग्धः, अथ सामान्यगुणप्रतिषेधस्तथापि विशेषगुणप्रासिरिति । ने. 
तद्वम् । प्रतियोग्यपेक्षत्वात्पक्षादिन्यवस्थायाः । तथाहि-परेण श्चि 
व्यादि विरोषगुणवस्वं शाब्द स्याभ्युपगतं तस्येव प्रतिषधः, सामान्य. 
गुणत्वञ्च नेष्टमेव । हषाम्यनुक्ञा तु यत्रोभयोः प्रमाणेन प्रसिचिः 
तत्रेकप्रतिषेधेऽन्यस्याप्रतिषिद्धस्यावस्थानम् । यथ ददान सव्ये. 
तरचक्षुभ्यां संपाद्यं दष्टमिस्येक परतिषेयेऽन्यस्याप्रातिषेध।दवस्थानमि. 
ति । न चेवं शाब्दस्य क्षित्यादिसामान्यगुणत्वं परस्य सिद्धमि 
त्यदूषणमेतत् । अत एव यद्यपि संयोगविभागादेरस्मद्ादिग्रत्यक्षस्षे 
सत्यकारणगुणपूवैकत्वम् । तथापि स्परौवद्धिश्ेषगुणस्वं नास्तीति 
सपक्षऽन्तमावादनेक्रान्तिकत्वाभावः। रूपादयश्च विपक्चास्ते च कारण 
गुणपूवेका ईति साधनद्यून्या पव । तथापि पार्थिवपरमाणुरूपाव्याऽ- 
कारणगुणपृ्क्ाः स्पक्ञवदां विशषगुणश्चति व्यभिचारस्तदथमस्म- 
द्ादिप्रत्थक्षत्वे सर्ति विशोषणम् । तेतु योगिनामेव प्रत्यक्षा इति। 
अस्मद्ादिप्रतिप।दनाय शखस्यारम्भादस्मदादिविरेषणं तु भ्यते। 
अन्येतु सेयोगादिभिव्यभिचारपरिहाराय रोषाभ्ययुल्ञावाकयदुदधुत्य 
विशेषपद्ं हेतुषदेन सह॒ सम्बन्धयन्ति । तथाहि-न स्पहैवतां गु. 
णः शन्दोऽसमदादिप्रत्यक्षत्वे विश्लेषगुणत्वे च सत्यकरणगुणपूकंकः 
त्वात् सुखादिवत् । अत्र हि सामान्यतो विक्षेषयागात् समान्यप्र- 
तिषेधादिशेषप्रतिषेधो भवत्येव, ब्राह्मण्यनिष्रघाद्वाजसनादिप्रतिषे. 
धवदिति । अत्र च प्रतिक्ञावाक्ये समासान्तगेत पदं हतुपदेन कथ 
सम्बध्यत इति चिन्त्यम् । नन्वक(रणगुणपृवेकत्वादिति हेतुरसिखः 
परशष्ट्य। संयागादिभागाच्छब्दाश्च कारणगुणाच्छन्दस्य नित्यत्वा 
भ्युपगमात् , तथाहि-शब्दस्य कारणमाकाश्च तद्गुगश्च संयोगा. 
द्यः कारणगुणास्ते कारणमस्येति कारणगुणपूवकत्वम् । नेवम् । 
आमिप्रायापरिलानात् । वथा चायमथों विषक्षितः। समवायिक्ार- 
णेषु गुणाः कारणगुणास्ते पूर्वै कारणं यस्य गुणस्य मसो कारण- 
गुणपू्को यथा पटङ्पादिस्तन्तुरूपादिपू्वंक इति । न चैवं शब्द्. 
स्याकाश्ञस्याकागस्वेन समवाथेकारणगुगामकादिति । अथस्व. 
दष्ट्य! कारणगुणपृधकत्वम् , तथा च मेरीशब्द्रस्तव्यवशब्द पृषे. 
कस्तथा शङ्खशाब्दश्चेति । न । तेषामुपलम्भात्, तथाहि-रङ्खं शब्द 

काले शङ्खमधयवराब्दा नानुभूवन्त श्नि, यथ परङ्पानुमब. 



२२५ सरटीकप्रहास्तपादमाष्य 

काले तन्तुरूपाणामयुभव इति । अधाभिभूतत्वाद युपस्मः, तन्ना 
स्तित्वे प्रमाणामावात्। तथाहि-तदवयवशब्दाधिरोत्पक्ञा पवायविः 
नि शब्द मारभन्त इति न प्रमाणमस्ति । यदि वाऽवयवकाब्दानामच 
य्िशब्दे रभिभूतत्वात् विद्यमानानामप्यनुपलम्मस्तद भावे सत्ति त 
दुपलम्भः स्यात् , रासमराब्दाभावे वीणाशब्दस्येव । यथि वाद्य 
मानायां वीणायां ससभसन्नेधां विद्यमानस्यापि कवीणाश्ब्दस्याभि 
भवादयुपलम्भः पुनः अभिभावकाभावात् उपलम्भो दष्टो, न सवम् 
अवयविश्ञय्दग्रहेऽपि अवयवजश्शब्दानामस्ति सदनम् । नच का- 
रणगुणपूवकेषु कारणासिभावकत्व दष तथां शन्दाभिभवेपीति तु 
दराब्दस्य प्रहणात् मन्दस्यात्रहणमिति। न चवयविकब्दोपरुम्भकाल 
पव अवयवद्ब्द्ानामन्रहणं पूवेमपि भनुपरम्भ।त् । यावद्रऽ्यभावित्वं 
च कारणगुणपूवेकानाम् । न च सस्कायेवादबरेन।चयवावयवि शब्दानां 
सखद्धावेपि व्यञ्जकाभावादनुपरम्म इति वाच्यम् । तान्नषधस्य वक्ष्य. 
माणस्वात् । न चचयवश्चद्द(नामवयविदद्द वेलक्चण्यादसमवापित्वं 
वाच्यम् । तस्य हि समानजातरीयेष्वल्यन्तविजातीयेषु च दशनात् । 
यथाहि कारणगतद्रूपाच्छुङ्कतमतत् कायं तथाभूनं रूपमेव रस 
दिष्वपीति। तथाऽत्यन्तविजातीयस्यासमवायिकारणत्वम्। यथाप्रच- 
याख्यः संयोगः संख्या च परिमाणोत्पत्तौ । न चेव शब्दः, तथ!दि- 
भेरी खन्द गभीरस्तदवयवश्ब्द। श्च तद्धिधमाण इत्येवं शङ्ख दिशे 
ष्वप्यूहयाम् । न च सवेस्य सुखदुःखमोदहात्म कत्वात् सुलादिष्टष्टान्तात् 
साभ्यसलाधरनमिति मन्तव्यम् । प्रधानवादप्रतिषेधात् । सुखः 
दीनां च आलस्गुणस्वात् । तथा न स्परेवतां विरोषगुणः शब्द(- 
ऽस्मद्!दिषत्यक्चत्वे ख॑त्ययावद्रुन्यभावित्वात् । यो योऽस्मदादि. 
प्रत्यक्षत्वे सत्ययावद्रव्यभावीस स स्परवतां विश्ेषगुणो ` न 
भवति, यथा सुखादिः, तथा चायमस्मदादि प्रत्यक्षत्वे सत्ययावद्रभ्य 
भावी तस्प्रान्न स्पशोवतां विशेषगुण इति।ये च स्पशषवतां विश्चेषगुणाः 
तेऽस्मद्दि प्रत्यक्षत्वे सत्ययावद्रऽ्यभाकविनो यथा रूपादयः । अत्रापि 
पार्थिवपरमाणुरूपादिव्यवरछेद।थमस्मदाद्ेषत्यक्षत्वे सतीति पदम। 
न च संयोगादिमिव्यभिचारः, पू्वाक्तन्यायात्। न।पि यावद्म्यमा- 
वित्धम शब्दस्य, रूपादि वद प्रतीयम नत्वात् । तथाऽऽश्रयादस्यक्रोप- 
कन्पेश्चेति हेत्वन्तरश्च समुचय, न परं पूवोक्ताभ्यामाभ्वादृन्यन्रो- 
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परन्धश्च न स्पशंवद्विरेषगुणः शाब्द इति । ननु शब्दस्य यथाऽऽक्रा 
रमाश्रयस्तस्मादन्योपरुन्धिरसिद्धा तेनैवोपलम्भात्। न । पराभ्यु 
पगमेन मेयोदेराश्रयशद्धनाभिध्रानात् । नथाहि-भरीशबदस्तहुणो 
च भवति तनोऽन्यत्रापरभ्यमानत्वात् ) यो यस्तताऽन्यत्रोपलमभ्यते 
स स तदृगुणो न भवति, यथा सुखादिः, यश्च तद्गुणः ख 
तत्रबीपभ्यत यथा रूपादिः, न च तथा शब्दस्तस्मात् तदशुणा 
न भवतीति । नन्वसिद्धपमेतत् शाब्दस्य तत्रेवोपलम्भात् । तथा- 
दि-भेया राब्द इति प्रतिभासो दष्टो रूपवत्, न चान्यथा भवितु. 
महतीति । न च ्चत्रस्य तत्रासन्निधानमहड्करिप्वेन व्यापकस्य तत्र 
सद्भावात् । नपि सवेशब्दानामुपरन्धिप्रसङ्गः, अरष्टवदेन नियत 
देश पव बत्तरात्मलछासादिति । अन्यापकस्यचवा तदश यावत्परि- 
माणाभ्युपगमः । यत्र चाश्चयप्रतिमासाभावः त्र शब्दस्यैव स्वाश्रय. 
परिमाणद्वारेण श्रोच्रदेशमःगमनन् । तदेतद्लसाम्थतम् । दृह भेर्या 
शाब्द हति प्रतिभासस्य सन्तनानुमानद्वारेणाधिष्ठनदश्च एव प्रतिभा 
खात् । ननु चान्न चिोषहेतारभावान्निश्चयामाव एव, किमि ततस्थ. 
स्येव शन्दस्योपरम्भः सन्तानायुमितस्य वेति । न तत्स्थस्येवो- 
परलम्भः, क्चिदाश्रयवियुक्तस्यापिश्चोत्रदेशे प्रतिभासात्। न चेवं 
स्पशंवनां गुणश्चश्रयवियुक्ता गृह्यन्त इति नासिद्धत्वं हेतो; । अथ 
स्पशवद्गुणत्वेऽपि गन्धस्येव तदाश्रयागमनात् उपलम्भो भविष्य. 

तीति चेत् । न । गन्धस्य स्पशवतुगुणत्वप्रासिद्धावाश्चया वच्छेदेन 
घ्राणा।धेष्ठानदेश्च पव प्रतिमासात् सूक्ष्मस्य तदाधारस्यागप्रनं 
युक्तम्, न चव शब्दस्य तथा सृक्द्रव्या धारस्य मेरीशब्दस्याग. 
प्रनमेव न युक्तम्, मेया समवेतस्यात्पाद्।त् । न ह्यन्यत्र समेत. 

मन्यन्न समवेतीति । समवेत्यवादेन त्वागमनपि तदवयवराष्द्। मेरी. 
शब्दश्चेति प्रतिभास एव प्रसङ्गः, सृकषमद्रभ्यसमवायस्याविशेषात् । 
तथा मेरीदण्डामिधाताद्धपामुत्पन्नः रर नगच्छत्येवाश्रयस्य तजा. 
वस्थानात् । तदवयवेषु च सुक्षमेषु ये जाताः रा्दास्तदाश्न धस्यागः 
मनात् आगच्छन्तीत्यभ्युपगमे मेयादिगम्भीरध्वनेरक्चवणमेव स्यात् । 
न चाहङ्काशिकत्वाद् व्यापकस्य भेवादिदेओे वृत्तिघंखत इति मन्तञ्यम्। 
पूवेमेबादङ्कारिकत्वप्रतिषेधात् । न च श्चेन्रिण मेवीदिदेशग्रहणम्. सं 
अवतीति तदवच्छेदेन शब्दस्य प्रदणामावप्रसङ्गः। अथ प्रसिखसमयः- 



३२१ स्दीकपश्ास्तपाद माध्य 

स्थ शब्दश्रवणाद््नयानुमाने सत्ययं मेरीशनशर इत्यवच्छेदेन पाततिभा- 
सत हति चेत् । आय।तस्तदहिं मदीय पन्थानम् । कथम् ? शश्श्चष. 
णात् सन्तानद्वरेणाश्रयानुमिताविद मेयो काष्दं इति प्रतिभासाभ्युप 

गमात् । तदेवमाश्रयादन्यत्रापखभ्यमानत्वान्न स्परोवद्धिशेषगुणः इ. 
म्द इ सिद्धम्। तथेकस्मिन्नेव वाचे वाचमनि बहूनां षड्ूजादिमे. 
दानामुग्टमस्मान्न तद्गुणतवम् । तथाहि-यद्ाऽऽतोदयगुणः स्याच्छब्दः 
कथ बहूनां शब्दानां समानेन्द्ियग्राह्याणामविभुनि द्रव्य सद्भावः 
स्यात् । अथ चित्ररूपवदेतत्स्यात्। न। ततरैकदूपस्यारम्भात् । तथाहि- 
नानारूपाण्येक कायमारम्मन्त इत्युक्तम् । नचैवं नानाान्दैरेकः शब्द 
आरभ्यमाणो दृष्ट इति ।न चान्न चित्ररूपवदेक स्मिन् काले सित्रशञ्दध्र- 
तिभासरः सम्मवनि, क्रमेण प्रतिभासनात् । तथा रूपादिवञ्चित्रात्पादे- 
ऽभ्युपगते युगपदुलन्धग्रसङ्गः। न च क्रमेण।भिन्यक्तिः, सद्भावे प्रमा. 
णाभवादित्युक्तत्वात् । संयोगाच्च क्रमेणतिपन्यभ्युपगमे शाब्दस्यन 
स्पशंवद्धिश्चेषगुणत्वं तदवेधम्ग्रादित्यलमनिविस्तरेणा 

ननु चात्र हेतूवन्यासानन्तरं प्रतिक्षोपन्यासाद् वयवव्यत्यये कि 
प्रयोजनम् । शच नाय नियम इत्युपदशरौनमव । सथा हयावयवविष- 
यासवचनमप्राप्तक्राङं नाम निन्रहस्थानं जस्प एव नश्चा इत्यु प- 
द् रोयति । उदाहरणाचयवयवरभथमित्यन्ये । तश्चेषद्व्यत्ययं विना. 
प्यथकरथनाद्व , तस्यानेकघाभ्युपगमात्। नन्वेकेनैव प्रमाणेनार्थस्य 
परिच्छेदादेकस्मिन्नधऽनेकदेतूषन्यासो व्यथै पव । यदि वा प्रमाणा. 
न्तरोपन्यास।ऽन्यथानुपपस्या ज्ञायते- न प्रक्तनस्यार्थपरिच्छेदे सा. 
मथ्यमपृष्वाथेपरिच्छरकत्वं वा, अधिगताथेस्याजुवादकत्वात् । तथा 
हयाधिगतेऽप्यथं प्रमाणान्तरप्रबरत्तावविध्ामप्रसङ्गः । तस्मादृन्योन्य- 
उ्या्रत्तविषयत्वात् प्रमाणानामनेकहेतुपन्यासो परिक्षानधिव। 
नैतदेवम् । सर्वत्र व्यवस्थानभ्युपगमात्। तथा होक्ञसिमन्नवार- 
ऽनेको पायद्शनं शाख न दोषाय, तस्य हि पराचुप्राहकसवात्। तथा 
विभिक्ञामिभ्रायाः प्रतिप। द्या इत्यनकदेतुपन्यासात्। कञ्चित् केनचि 
दल्यप्रया सेनेव प्रतिप्धते हति । न चात्र कस्यचिवृप्रामाण्यम् , स. 
घंषामपि प्रमाजनकत्वात् । न च प्रमाणपरपराप्रसङ्गः, परिच्ड्िननप्यय- 
ऽव्य भ्रमाणान्तरोपन्यासानभ्युपगमात्। तथाहि-यत्र प्रमाणान्त 
रस!वः तत्रेब तव्पेक्षा, न तदमाेपीति । यथा शब्डेनाडवगत 
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$जखमनेनापि बुभुत्सिते अनुमानेनाप्ययिगते प्रत्यक्षेणेति । तथा 
परत्यक्षेप्यकन करणेनापलब्धः पुनः करणान्तरेणेति । तथा पक 
स्मिन् खुखसा धनेऽथैऽनेकप्रमाणप्रवृत्तो सुखातिश्यश्च प्रयोजन. 
मिति । न चानधगताथगन्तृत्वं प्रमाणसामान्यलटक्चषणम् , प्रत्यभि 
शना रप्रामाण्यध्रसङ्गात् । ठतथाद्यधिगत पवाथ प्रत्यभिज्ञानम- 
यमान च प्रवतत इति वक्ष्यामः । अथैकदेशब्ति्िशेषगुण- 
स्वात् क्षणिकविशेषगुणत्वाश्च सखुखादिषदात्रगुणो भविष्यती- 
त्या्-न बाद्येन्द्रियप्रत्यक्चत्वादित्यादि । अथ प्राक्तनानुमानस्य नि 

दष्टतायामनुमान्तरस्यानुत्थानमेव । नात्मगुणत्वे सति शब्दस्य 
भ्रोज्रणापरिच्छेद्ाद्ाध्रयासिद्धत्वमनुमानयाः। तथाहि-्रान्नमासा न 
भवत्यकवैत्वात् , नाप्यन्तःकरगमेव श्रो्म् तस्य हि बहिःकर. 
णतवात् । अभ्युपगमे वा याचत सुख।द्यपटन्धिः तावर्छष्दोपटच्ध्य। 
भवित्यामिति बाधियेन्न स्यात् । अथ शब्दश्रहणमन्तःकरणस्यो- 
परतव्यापारात्। पवं तहिं सुखदीनामग्रहण स्यात्, नचकरण च 
छयुरा्ेकन्ोपरतव्यापारमन्यश्नाथगप्रकाशाकं दम् । क्षित्यादिवायुपयं. 
न्तञ्श्रोत्र न भवत्येव, घ्रणदिक्लषपादन सामथ्यावधारणाव्। 
दिक्।रुथाश्च ्रोत्ररूपता न भवत्यव, भोतिकत्वात् बद्यन्द्रिया 
णाम् । पारिदाष्यादन्यच्छ्रत्रम्। तेन च्रात्मगुणस्य शब्दस्या्रहणमेव 
स्थ।दित्थाश्रयासिद्धत्वम्। गृह्यत च बाद्येन्द्रियण शाब्दस्तस्मादा 
त्मशुणो न भवतीति । तथाच हाब्दो न।त्मशुणो बाद्यन्द्रियप्रस्यक्षस्वा- 
त्.यो यो बाह्यन्द्रियप्रत्यक्षः स स आत्मगुणो न मवति, यथा रूपादि, 
तथा चायं तस्मरादास्मगुणो न भवनीति । वेधर्म्यण तु सुख।- 
दयः । ततश्च न॑त्पशुणः शब्दः आत्मान्तरग्राह्यत्वात् रूपादिवत् । 
आत्मशुणश्चाव्पमान्तरब्राह्या न भवन्ति सुखादयः । ननु शः 
ब्दस्यत्मन्तरभ्र'द्यत्व व्यक्ध्यपेक्षया न सम्भवत्येव । तथाहि- 
या शब्द्व्यक्तिरोकस्मिन् श्रोत्रे लमबवेतोपज्ाता सा नान्यत्रेति । जात्य. 
पेक्षया त सुखदेरप्थारमान्तरय्राह्यत्वादिति अनेकान्तिकत्वम् । नेत. 
देवम् । येनात्मना क्रियते काव्यः तस्मादन्येनापि गृह्यते, न चेष 
सुखादिरिति, तथाहि-तीवतराभिघातादेका शब्दव्यक्तिमंहान्त- 
माकाश्देक् बयाप्योपज्ञायतं इत्यनेकरुपङग्यत एव । न चाग्याप्य 
वृत्तित्वेन विरोधः, स्वाश्रयाव्यापकन्वात् । न च सन्तानाभ्युपग 
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मो निरुप्यते तीव्रदरादिमेदाभिन्नानां शष्दानामुत्पत्यभ्युपग 
मात्। तथ। शास्ति तीघ्रतराभिघातदेका शाब्दभ्यक्तिमहान्तमा- 

का हदे शा कडपत व्याष्यापज्ञायते । ततस्तीवतर हइत्यादिक्रमेणा 
नुमवात् । तथा व्यक्षत्यपेक्षायामात्मान्तरग्रात्वं न सम्भवतीति 
ब्रवत: सन्तानाभ्युपगमाद्पारुद्धान्तप्ररुङ्गश्ति। न चतोषि आस्म. 
गुणः शब्द आत्मन्य समवेतत्वात्, रूपादिवत् भ्ये चात्मशुणाः ते तक्धेष 
समवेताः सुखादय ईति । अथात्मन्यसमवतत्वं साध्यम् न विशि 
ष्यत दत्याह-अहङ्कारण वियुक्तग्रहणादिति। तथाहि-नात्मनि सम. 
वतः शाब्द्ाहङ्करण वियुक्तत्वादूपादिवत् । ते चात्मनिमित्त विना 
न प्रच्तन्त इति प्रयागद् होनादात्मोपकरारित्व निमित्तमिति कल्प्यते । 
अथ दिक्कारुमनसां गुणा भविष्यतीति तक्निषिधार्थमाह श्रोन््राद्यत्वा- 
दिव्यादि।तथाचरकनब्दोनदिक्कारखमनसां गुणः भोत्रन्राह्यत्वात्। यथः 
च्छात्रग्राह्यं तत्तदिक्कामनसां गुणे न मवति, यथा हाब्दत्वादि । 

तथाच दाब्दः श्रोत्रग्राह्यः तस्माहिक्रालमनसां गुणान भविष्यतीति। 
येतु तद्गुणा श्रोत्नग्राह्या न भवान्ति यथा संख्यादय इति । तथाच 
दिक्राखमनोभ्यतिरिक्तस्य श्रोजस्य प्रतिपादनात्, तत्तद्गुणत्वे तन 
ग्रहण।भावप्रसङ्कः । तथा{हि-दकालाम्यां न सम्बद्धमिति तत्समव. 
तस्य शाब्दस्याग्रहणम्। मनसश्चाणुपरिपाणत्वात् तद्गुणत्व गम्मी- 
रध्वनेरश्रवणग्रसङ्गः । तदभावे च कचित्प्रदशो शब्दस्यानु^्पत्तिः 

स्यात् ।न च कार्येणेव कारणस्य तत्र सद्भावः, कायस्यान्यथापि 
भावात् । नापि विभुद्रव्यविशेषगुणानां सखुखादीनामिव परमाणुः 
वि्तोषशुणानामिन्द्रियेणोपरम्भो दष्टः । परमाणुपरिमाण च मनः । 
तदेवे देक्काटमनोगुणत्वे काच्दस्य श्रोष्रध्राहयत्वे न स्यादिति । बाध 
कञ्च दम्-तथा विरषगुण पव वरोषिकस्तस्य भावादिति । तथाहि- 
दिक्तालमनसां पक्षीकरणे वेशोषिकगुणाभावो लिद्धः स्यादस्येद 
विश्षगुणत्वादिति व्यतिरेकमुखनान्यो हे तुष्याख्यायते। तथादि-दि. 
क।लखमनसां वैशेषिकगुणामाव ह्युक्तं शब्दस्तु षिक्तोषगुण इति हेतु. 
रभ्यते एव्र । तथाच हराब्दः दिङ्कालमनसां गुणो न भवति.विक्चेषगुण. 
त्वात्योयो विक्ञषगुणःस स दिक्राटमनसां गुणान मवति, यथारूपा 
दिः, वथा चाय विरोषगुणस्तस्मान्नि दिक्रारमनसां गुणः शब्द इति। 
अन्ये तुन दिक्तालमनसां गुणः शन्दः इति साध्ये वैशेषिकगुणा- ` 
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भवः साध्यान्न विशिष्यत इति मन्यमाना हेत्वन्तरं प्रसं । तथाह- 
न दिक्षालमनसां गुणः शब्दा गुणत्वेन गुणिनो लिङ्कत्वात, योयो 
गुणत्वेन गुणिनो लिङ्गः स स दिक्षाटमनसा गुणो न 
भवति यथा सुखादयः, तथा चायं शब्दो गुणन्वेम गुणिनो 
लिद्खस्तस्मात् तदुगुणो न भवतीति । येतु दिक्काल्योचिङ्ग न 
ते गुणत्वन गुणिनो लिङ्गम , यथा पृषापरादिप्र्यया युगपव्ादिष्र- 
व्ययाश्यति । त हि तद्धिशिष्टत्वात्तयोर्छिङ्गम् । गुणत्वेन चास्मनः। 
तथा युगपदादिश्लष्दाः पृषापसादिशब्द् श्च यद्यपि तद्िश्िष्टत्वात्तथ - 

लिङ्गम् तथापि गुणत्वेन आ्रयान्तरानुमापका इत्यलमतिविस्तरेण । 
मनागुणत्व चोक्तमेव दूषणमिति परिशेषात् गुणो भू 

त्वा ९ऽकाशस्या धगमे परिच्छेदे कतेव्ये लिङ्गमिति । परिषशेषस्तु प्र. 
सक्तप्रतिषेघेऽन्यन्र प्रतिषधात (१) । तदेवं साधनं व्यतिरेकाव्ययिचा- 
रेणेव चिषयत्यचस्थापनायालम् । तथ!हि-शब्दः परथिव्युदकञ्वलन- 
पवनदि क्ालास्ममनाग्यतिरि क्त द्रभ्याध्रयः तहुत्तिवाधकप्रमाणसद्धवे 
सति गुणत्वात् यस्तु तदृग्यतिरिक्ताभयां न भवति न चासो तवुन्नात्ति. 
बाधकप्रमाणसद्धावे सति गुणो यथासूपादिः । नचतथाश- 
ग्र स्तस्पात्तद्भ्यतिरिक्तद्रव्याश्रयः शब्द हति सिद्धमाकाश्म्। तत् 
किमेकमुतानेकमित्याह-शब्दलिङ्गाविश्चोषदेकत्वं सिद्धम् । शब्दो 
हि लिङ्कमाकारास्याविदिष्टतया नानात्वाप्रतिपाद्कमिति । नन्वसि- 
दमवि्िणत्व विचित्रत्वाच्छब्दानाम् । तथाहि का्यैवेचिञ्यं का- 
रणवेचिच्यं विना न स्यादिति तीत्रादिभेदभिन्नानां चब्दनां वि 
चित्रेणेव कारणेन भविदव्यमिति नानात्वसिद्धिस्नदाश्रयस्थ । यदि 
च कारणवैचिञ्यं विनापि कावैवेचिग्यमिष्येत, परमाणुनामपि 
चातुर्विध्यं नस्यात्, तच्राप्येकस्मादेव कारणाद्धिचित्र क्षिस्यादिः 

कायं भविष्यतीति। अथात्र कायैवेचिन्येण कारणवेचिदरयानुमा- 
नमिति चत् । तच्छब्द वचित्यपि समानमित्यलम् । तदसत् । सदह 
क।रिवेचिच्येणापि शब्दषेचिच्योपङब्धेन तदाश्रयस्य नानात्वम् । 
तथाच तीवनमादसिघावात्तीवतमः शाब्शो मन्दाश्च मन्द इत्यादि । 
कनन ~ "न -० 

( १ ) प्रसकतप्रतिषेधेऽन्यश्राप्रसङ्गाच्डष्यमाणे सम्प्रत्ययः प. 

रिदष इत्यथः । 

४२ 

कि 
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न च क्षित्यादावप्येवमस्त्विति धाच्यम् । तन्न हि चर्तुविघं काय 
इतरेतरव्याघुत्तावुपादानादुत्पद्यमानं शमिति त्ञातीयाः पर 
माणवश्चतुर्विधा पव प्रतीयन्ते । कायवेचिञ्यं तु सामग्रीवेचिऽया्ेव । 
तत्र कचित्कारणमेदः कचित् कमेमेदोऽन्यस्य चेति यथासम्भवं 
प्राह्यम् । अच्र कारणमभेदेनापि शाब्द वैचिभयोपपत्तेने समवायिकारणात् 
भद इति सत्यम् पतर्ङ्ब्द टिङ्घावशिषत्वान्नानात्वाप्रतिपादनमिति । 
अथ नानात्वाप्रसिद्ध।वष्येक्त्वं प्रमाणं विना न सिद्धति दत्यभिधेय 
प्रमाणमिति चेत्। न । दरव्यत्वादेव संख्यासद्धावसिद्धो नानात्वे 
प्रमाणाभाषादेकत्वमेव सिद्ध्यतीति । तथा सङ्खन्धानन्तर परिमाण 
मवसरप्राप्त परित्यस्य फमातिक्रमेण पथक्त्वनिरूपण कस्मादित्याद 
तद नुविधानात्तेनेकत्वेनानु विधानं साश्चय्यम् । यत्र ह्यकत्वं तञ 
तत्रावर्यमेक पृथक्तवमिति । नन्वेव परिमाणपि तद् ुविधानमस्त्येव । 
तथाहि यत्रैकत्वे तज्रावद्यं परिमाणं भवतीति । न । विश्षानुविः 
धानाभावात् । यथाहि यत्रैकत्वं तश्रावश्यमकपृथक्त्वं भवतीति विशे 
घाुवघानम्; नच्चेवं यञ्रैकत्वं तज्नावश्यमणुत्वं स्थुलत्वश्चेति विः 
दाषायुविधानमस्तीति पूच पृथक्त्व निरूप्यते। तथा एरममहत्पारेमा- 
णमाकाशे कुतः प्रमाणादित्याह-विभववचनादिति।विभवान्महाना 
कारास्तथा चात्मा, तदभावादणु मन'इति७-अ-१अ-२२-२२सृत्र दशे 
यति । विभवात् कारणान् महानाकादठा इति सामान्यकब्देनास्याथःः 
त्परममदच्वं विवक्षितम् । तथाहि-विभुना द्रव्यस्य परममहच्वं सि. 
इम् आत्माद्ाविति इहापि तथा साध्यते । आकरा परममह 
द्विभुत्व।दा्मवदिति । स्वेषां चाविभूनां पक्लीकरणे केवरठयतिरेका. 
छमानम् । आकाशादीनामात्मपयेन्तानां परममहच्वं विभुत्वादित्युक्ते 
येषां तु परममहस्वं नास्ति न तेषां चरिभुत्वमिति व्यातिरेकः। अथ कि 
मिदं विभुत्वं सवमतः संयांग इति । अन्ये तु सत्रोपजातानां श- 

ग्दानाम(कारो समवायस्तत्सद्धावे अपृर्णाद्रकता विभुत्वमिति मन्य- 
न्ते । यदि गुणपरिमाणानधिकरणत्े सति निव्यद्रव्यस्वात्परमम- 
हवमिति साध्यते । तथा शन्दक।रणवचनात् सयोगविभागावि- 
ति संथोगाद्विमागाच्लृन्दाश्च शब्दनिष्पत्तिरेति सुत्रं दद्ययति । 
तथराहि-सयोगषिमागो शब्दोत्पत्तेरसमवायेकारणामत्यसिधाना- 
दाकाशे समवायो टभ्यते । अन्यथा रहि प्रव्यासत्तेरभावादसमवा- 
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यिक।रणत्व न स्यात् ¦ न चान्यदसमवायिकास्णमस्तीति यत एवं 
गुणवदाकाश्ामतो गुणत्वादनाश्ितत्वाच्च द्रव्यं परमाणुवदिति । 
तथादहि-परमाणागुणवच्छमनाधितत्वं च दघं द्रव्यत्वं चास्ति । 
अद्रग्ये चेतन्न सम्भवति । अथ किमाकाश्चं नित्यमुतानित्यमित्याद- 
समानासमानजातीयकारणाक्तस्भवाञ्च नित्यम्। तथाहि न समानजा- 
तीय समवायिकारणमाकारास्येकत्वात् । नाप्यसमानजातीयमसम 
वाथिकारणमस्ति। समानजातीयाभावेन तत्सयोगस्याप्यभावान् | 
न च समवाय्यसमवायिकारणं विना वस्तुभूतस्य कार्यस्योत्पात्तिः 
सम्भवतीत्यकायत्वान्नेत्यत्वं सिद्धमाक।रास्य । अतश्च स्वेप्राणि- 
नां शन्द्ापटञ्धो निमित्तं कारणम् । आक।रास्येकत्वे ऽप्यनका्थक्रि- 
याकारित्व दशयति । नच सत्तामात्रेणाकाशं शनच्दोपरब्धेः का. 

रणम् । सर्वत्र सवप्राणिनामविेषेण शब्दापलन्धिप्रसङ्कः; सवः 
राब्दानामाकाे समवायाविशेषादत आह शओ्रोज्भाषेन शचराच्रत्वे. 
नेति । कि तच्छ्राजमित्याह--धोत्रं पुनः श्रवणविवरसज्षको नभोः 
देश्च इति । श्यते अनेनेति श्रवणम् , तच्च तद्धिव्रं चेति तथाक्तं 
श्रवणविवरमिति सक्षा यस्य नमोदेश्लस्यासी श्रवणविवरसंक्ञकः 
कणशष्कुल्याकाशः सयागापरक्षित इति । तथा शब्दनिमिन्तापः 
भोगप्रापकधमघर्पोपनिबद्ध इति । शब्दो निपित्तं यस्यासौ 
तथोक्तः स चासावुपभोगश्च तं प्रापयत इति ततूप्रापको तौ च 
धमधम तास्यामुपानिबद्धः सहकृत इति । नन्वेवमपि कणदाष्कु- 
ल्याकाष्संयोगोपटष्चितविरिठारष्टापग्रहीता नभोदेशस्तस्माद- 
थान्तरं न भवतीति सवेश्चब्दोपलब्धिः स्यात् । नैतदेवम् । क्णंश- 
ष्कुर्छासियोगोपलक्षितस्य नभसः श्रोत्रत्वे तस्याभ्याप्यवरुत्तितया 
न स्वेषां प्रहणम् । तथा यद्यपि कणशाप्कुटीसंयागेका्थसमवा- 
यित्वाच्छब्दानां तथा विरशिष्रप्रत्यासत्तेरभावादश्रहणम् । यो हि 
कणेशष्कुली संयोगस्य सांनिध्यभाक् शाब्दः स एवोपलभ्यते | न 
चैवम् सवंरान्दास्तेषामभ्याप्यदत्तित्वात् । न च कणेशष्कुलासं- 
योगावरुद्धनभोदेशब्यतिरिक्तदेशे सर्घंषामुत्पादनदग्रहणम् पवेति 
वाच्यम् । श्ब्दोपलमान्यथानुपपस्या सन्तानन्यायेन श्रोऽदेशमाग- 

तस्य प्रतिपाद्यमानस्वादित्यलम्। अथ कस्मादधिराणां कणराष्कुरी. 
संयोगावरुद्धनमादेश्चसद्धावेऽपि शब्दग्रहणं सहकायमभावादित्याह~ 
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तम्य च निलयत्वं सत्युपभागनिचन्धकस्य शब्दोपरन्धो स्का. 
रिणाऽदण्रस्याभावाच्छब्दोपलन्धिने भवतीति बाधियेमुपपद्यत पव 

इत्याकाकाम् । 
----->-८ +© 

(मा०) कालः परापरव्यतिकर्यांगपद्याचराक्िप्र 
प्रत्यथलिङ्खम् । नेषां चेषयेषु पवपरत्ययविल्षणाना- 

[ का प 

सुत्पत्तावन्यनिमित्ताभावायदच्र निसित्त स कालः| 
सवेकायाणां चोत्पत्तिस्थितिविनाहतुस्नदूव्यपद् 
शात् )। श्रणदख्वानम्चक्दछक्लाञुहतयमादहारच्ा 

द्धमाममास्त्वयनसचत्सरयुगकल्पमन्वन्तरप्रलपम- 
हाप्रखयत्यचहारदेतु;ः। तस्थ गुणाः संख्यापरिमा- 
गपुथक्स्वसपागविभागाः। काललिङ्गाविकह्ोषादेकत्वं 
सिद्धम् । तद्नुविघानात् एथक्त्वम् । कारणे काल 
हति बचनत् परममहत्परिमाणम् । कारणपरत्वा- 
दिति वचनात् संयोगः। तद्विनाककत्वादिमाग 
इति । तस्याकाशववृद्रव्यत्व निलयत्वे सिदे । कारि. 
द्ाविक्ाषादख्सेकत्वेपि सवकााणामारम्मक्रियाभ 
निन्रृत्तिस्थितिनिराघोपाधिमेद्न्सणिवत्पाचकवद्धा 
नानात्वो पचार इति ॥ 

(चरू ०)कार- परहाकलः। परापर्ति(१)। परापरपदे भावप 
धाने परत्वापरत्वायकं, त चत्र देशिकपरत्वापरत्वभिन्ने परत्वापि 
रतप कालिकं बाध्ये। ज्येष्ठः परः कनिष्टाऽपर इति परतीतिषिषयों 

हि गुणविरेरो परत्वापरत्वे, (रे)तथा हि कनिषएठनन्पनोऽन्तरे 
भ -------~---- 

[ १] कलमाह परापरेति पारन्तरम् । 
[ २] तद्ुद्धरिति पाठान्तरम् । 
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याबन्तस्तपनपरिस्पन्द्स्तदपेक्षया बहुतरतपनपरिस्पन्दान्त. 
रितजन्पनि ज्येषः वहुतरतपनपरिस्वन्दान्तरितजन्पतन्ा- 
नेन परत्वम् अर्पतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्भतज्ञानेनापर - 
स्वं च कनिष्र जन्यत इति हि गुणनिरूप१ण(१) वक्ष्यते । तथा च 
ताहशपरस्र (परत्व योग्यंतिकरोऽतिमिलन(२) स च यौगप 
यौगपध्योधिरक्षिपरयोः प्रययाश्चति()द्रद्रः, ते लिङ्गानि ज्ञापका 
यस्य स काल इयर्थः। ननु कथे परत्वापरत्योः कालङ्गाष- 
कत्वम् इति चेत् । इत्थम्-उक्ततपनपारेस्पन्द्स्तावतमु कष्िषु 
प्रयासन्ना एव परत्वापरत्वात्पादकाः) अन्यथा युगपदुत्पन्न- 
योरपि तैः प्रत्वापरतरे उत्पाद्येताम् । अत्र उपजायमानयो- 
(४)स्तयोरसमवायिकार णन्तत्तपनपरिस्पन्द वि{हषटद्रव्यस्य ज्ये. 

एकनिध्रत्तिः संयोगो वाच्यः, तद्िशिषटद्रव्यं च न काठं विना- 
ऽन्यत् सम्भवति, अन्यस्य द्रभ्यस्य तपनपरिस्पन्दरवेकिष्टयाप्र- 
तीतेः । कास्य च तदानीपिदानां पारिस्पन्दा इति प्र्ताया 

विषयीकरणात् तदानीमिवस्य चान्ततः(५) कालरूपत्वादित्थ च 
परत्वापरत्वे काकलिङ्ग इति बाध्यम् । इदश्रुपलक्षणम् । पृष्प- 
फलादीनां कादाचित्करेवपपि तद्धिङ्गम् । नच पृष्पादौनां 
राकिविशेषस्थरब्रिणेव सम्भवात्कादाचित्कत्वं न काल।तु- 
मापकपिति वाच्यम् । पुष्पादिना सह रवः सांनिध्याभावेन 
कालस्यैव तततांनिध्ययरकसवात् । योगपद्यमेककाठता, अयौ 
1पद्यपनेककालता, चिरतं दीपकाङता, क्िपरत्व१रपकाङत। । 

[ १] द्विनिरूपणे इत्यपि पाठः 

[२] करो मिलनभिति पाठान्तरम् । 
[ ३ ] योगपद्यायाोगपद्यचिरक्षिभप्रत्ययाश्चेति पाठान्तरम । 

[४ ] उतूपद्यमानयीस्त° । 

[ ५ ] अन्तत इति क० मु° पुस्तके नास्ति। चान्तरा इति पारढन्तसरम्। 
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अत्रच काठशब्देन मूयेगस्यादयः कारोपाधय एवोच्यन्ते। काल - 
स्येकत्वारेव तेषां प्रययैः कालोऽनुमीयत इत्यथः । नन्वेभिः 
भरत्ययेः कथं काङानुमानं कास्यासिद्धत्वेन साध्यज्नानामावा- 
दित्यताऽन्यथानुपपस्या काछकरपकपेत्रानुपानपित्याह तेषा- 
मिति) पूवेप्रत्ययतो विलक्षणानां विषयेषु घटादिषु तेषां 
प्रत्ययानाघु्पत्तावितयन्वयः । पूतेप्रस्यया हि पूररेसिद्धद्रव्यादि- 
विषयः प्रत्ययः ततो विलक्षणानां योगपदयायोगपद्चिरतिपादिः 
विषयाणामित्यथः । तथा हि धटा बुगषदृत्पचन्ते युगपन्नरयन्ती- 
त्यादिमत्ययेषु तात्रहयगपदूत्पततो पूरसिद्धद्रन्पधटाद्रेमरेययव्रिषय- 
तो विलक्षणा विषयः, स च प्रत्यय रेद्धिषको नातीन्द्रियं कालं 
विषयीकतुं धाक्रोति । अत एकां सूयेक्रियां पूतरेिद्धष्वनन्वितां 
विषयीकरोति उत्पद्यपानघटादेश्च पर्यासरयभवात् सूयेक्रिया 
धिकरणकत्वासम्भवात्, अन्यथाऽतुपपर्या तत्मरंयासत्तिवटकरः 
कालः करप्यत इत्यथः । यदत्र निमित्तमिति । यदत्र प्रस्यास 
िधटकपित्ययः । तस्य समस्तकायपद्।यकारगतवमाह सव. 
कायोणामिति । उत्पत्तिरादक्षणमम्बन्धः, स्थितिः स्वपाग- 
भवध्व्रसनधिकरणकारपम्बन्धः; नाका प्वर॑सः, तद्धतुः; 
अत एव सर्वोत्पत्तिमननिपित्तक(रणतमस्य साधम्पंमुक्तप् भाक् । 
तद्धतुसे मरभाणमाह तद्यपदेशादिति | तेन कारनोपाधिभूत. 
सय॑ क्रि पामत्यासत्तेघटकेन सह।धिकरगतया विशिष्य व्यप. 
देश्षादियथेः । मवति हि इदानीपुस्पन्नः श्वः परक्बो वा उत्प- 
त्यत इदानीमस्ति हयादिन्यपदेरैरथिकर्णसेन त्रि्िष्प 
क [छ ठ्यपदिहयत इति । उत्पर्यादिन्यव्रह।रात्ि ग्पवद्।र- 
न्तरस्यापि हेतुतामाह प्षगणरवरेति। खजन्यविमागानधिकरणं 
क्रियाषिकरणकारः क्षणः, क्षणद्रयं छवः; अक्षिपषषतयोग- 
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निपित्तकमािकरणं कारो निपेषः, अष्टादश्च निपेषास्युः काष्ट, 
त्रिंशत्तु ताः कलाः, युहूतयामरादयः प्रसिद्धा एव, प्रलयः सहार- 
काल उक्त एव, तषां व्यवहाराणां हेतुश्च दतुभूतज्ञानविषष इत्य- 
थः ।द्रव्यत्ेन तस्य गुणानाह तस्य गुणा इति । संख्याघु मध्ये तस्ये. 
कत्वमेव संख्येत्याह का रङङ्गिति । कार्ष्य लिङ्ग हि परताप. 

रते प्रागुक्तं सपस्तञ्येष्ठकनिष्ष्टचीनां तहूयानां स्वज्ञाने- 
नोत्पादक्राः अन्तरा वतेपानास्तपनपरिस्पन्द।स्तत्मत्यासत्ति- 
पटकस्य काठस्याविशेषादेकनेव कालेन निबरौहेऽनकसकरप- 
नायां गौरवादिति भावः| तथा च काललिङ्गीभूतपरत्वापरत्वयोः 
सूये प्रच्यासत्तिघटकक। ङ षिरेषस्या विशेष एव परम्परया कालिः 
ङपरत्वापरस्रयोरविश्ेषो वाध्यस्तस्मादियथः। [ यद्यपि काटधरे 
्र।विति प्रतीतिविशेषादिश्वमपि कारे वतेत इत्येकत्वमात्रानु- 
पपत्तिः, तथ।पि खसजातीयद्रितीयद्त्तिसंखूयार।हिप्ये सति षए- 
क्वं सिद्धामित्यथेः । ] तदनुविधानादिति। एकत्वानुविधानादि- 
त्यथेः। य एकः सोऽन्पस्मात्पृथगिति अनुविधानम् । कारणे काल 
इति । कारणे काराख्या इति (२अ.२ आ.» सु.)घ्नरकारवचनमू। 

परत्वापरत्ववताः समस्तज्यष्रुकानष्रयोस्तपनपरिस्पन्दपरत्यास- 
ज्तिक।रणे काठे प्रमपहशं सिद्धयतीति ततूसूत्राथः । समस्तज्ये- 
एकनिष्ठुमत्या सत्तिकारणत्वं च नाषिसुनः सम्भवतीति विञुनः 
परममहवपावहयक पिति तत्पूतरेण प्रतिप।दितमित्यथेः । कारण 
परल्त्रादिति। कारणपरत्वात् कार णापरत्वच परत्वापरत्वे इति दहि 
(७अ.रआ.२२)षरू्रम् । करणपरस्रादितयादे रथेः-कारणं परत्व 
स्य कारणपपरल्स्य तच काट इति बोध्यम् । तस्माद्धतार्ज्येघ्र 

परत्वात् कनिष्ठ चाऽपरस्ाद् परत्वापरत्व तयाः सिद्ध इयथः । 

[ 1 चिहिनः पाठः कचित् पुस्तके नास्ति । ` 
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करय हेतुसखं च सूयपारस्वन्दांधकररणतया तस्पस्या्षतिघ- 
टकस्यास्य सयोगदरारेत्यतः कालसप सयोगः सिद्ध इत्यथैः । 
तद्विनाज्ञक्त्वादिति । परापरपुरुषक्रियया हि तादशपुरूषक्राल- 
रिभागः स च पवेसयोगव्रिनाशकतयेव सिद्ध इयतस्तद्विना- 
शकत्यादित्यथेः । तस्याकाद्रावरदिति । आकाक्चस्य यथा गुण- 
वशवाद्द्रुव्यत्वं सपानासपानजतीयकारणाभावान्नित्यत्वे च 
तथा तस्यापीत्यथेः। ननु काटस्येकत्वे निस्यसरे च कथम 
तीतानागतवतेमानतया स ग्यवटेयते अतीतानागतादिमेदेनेकः 
त्वामम्मवात् अततीतानागतयोनाशग्रागमावपरतियोगिरूपत्वेन 
नियलासम्भवाच्चेत्यत आह काललिङ्कति । काठलिङ्गाविशेषा 
देकत्वे सिद्धमिति प्रागुक्तम् , तच्च व्यारूषातपव । तस्मादञ्चसा 
तश्वेनेकस्वे सिद्धे तस्य काटस्य नानात्वोपचार इत्यन्वयः । 
उपचारे हेतुमाह सवेकायाणापिति । आरम्भः आदयद्कतिप्त- 
त्साल्निध्यादिह भागमा एव आरम्भः, क्रिया च व्यापारः, 
अभिनिषटत्तिः फठं, स्थितिर्िंद्यमानता, निरोधो ध्व, एतै- 
रुपाधिभिनौनाखोपच।र इत्यथः । तथाहि-मविष्यति पर इस्यत्र 
पटस्य धर्मिणोऽसच्ेपि तदीयथागभावसचसोपापिक(१)काटस्य 
भविष्यत्ता, कुरुते घटमित्यत्र घटाससखेऽपि तद्धतुुखालन्यापार- 
वरिधमानत्वौपाधिकी कालस्य चतेमानता, स्मारयति पृवतुभवो- 
ऽनुभूतमथमित्यत्र पृ्वामुभवासच्ेपि तत्फटस्य स्मरणस्य विद्य. 
पानतौपापिकी कालस्य चतेपानता, एवं चकार घटपित्यत्र धर. 
कुराकयोर्वि्यमानस्वेपि घरोत्पादककरियाप्व॑सोपाधिकी काल- 
स्याततीततेत्यथः । ओपायिके व्यवहारे हृषान्तमाह पणिवदिति । 
स्फटिकमणिवदित्यथेः । स्फाटेकमणेरोकत्वेऽपि यथा जपापुष्प. 

क क 

[१] सम्बन्धोपाधिक्ीति पाठान्तरम् । 
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० क [9 ७, (० ५ < ० ० 

मरुल्खाददषानिध्यापाषकरक्तनाखादत्वन नानात्वन ग्य 

वहारस्तथेत्यथंः । ननु जपारक्तत्वोदः स्फटिकाषटत्तित्वेन तत्र 
चर्तयव् व्यवहारः, कषिता प्रागमवादना तूषाषिना न 

श्न्त्या चपवहूरि इति रष्न्तद् ए्ान्तकवेषम्पप्रत आह पचकव- 

दिति । पाचकवदिस्युपरक्षणमिदम्। पुरुषस्येकतरेऽपि तदरुन्तिपठ - 
नपचनादेक्रियापाधेका यथा पाठक्रपाचकतया नानालम्यव 
हारस्तथेस्यथेः ॥ 

( स ० ) कः न्द्ान्तरितज्ञन्मायमस्पतरतपनपरिम्पन्दान्तरि. 
तजन्मेति मत्योरस्ति परत्वापरत्वे प्रतिटेत॒ता तयोरेव च सन्नि 
फएष्रवुद्धिविप्ररु्टबुद्धिरिति नाम तयोश्च विरि्वुद्याः क्रिया 
विक्ैषणं पिण्डा विरोष्यःन च विरि्टवुद्धिः सम्बन्धमन्तरा सञ्चार. 
माचरति । न चेह संयोगसमवायो सम्भवतः, क्रियाया अदष्रत्वात् 
पिण्डाद्न्यन्र स्थितश्च । नापि स्वरूपसम्बन्धः सम्बन्धान्तरं वा 
तत्साघकस्याभावात्, तस्मादत्र कश्चित्परम्परासम्बन्धो वक्तव्यः। न 
चात्र शाब्दतच्छरवसरोरिव खप्रचायो मलत्याश्रयस्य पिण्डे ऽसमवायात्। 
नापि चश्चुघटरूपयोरिव संयुक्तसमवायः मत्याश्चरयस्य भाति पिण्डेना- 
सयोग।त् , तस्मात्सयुक्तमत्र क्रियायाः समवाय इति घटकलतया (?) 
काटघरकतेति व्योमशश्वाचार्यीः । तच्राचाय वर्योमारिभरन्यथास्ति- 
दधिमाशाङ्कय नमसः स्वघटिनसम्बन्धेन परत्र परध्र्मोपनायक्रत्व एक- 
भयेभिधात सवेभसषु शाब्दोत्पत्तिप्रसङ्गः, नमसः स्वघरिनसम्बन्धे. 
न तस्याभिघातस्य सवत्र मय्या सत्वात् । अगत्मन).ऽपि स्वघरितस- 
बन्धेन परज् परधमसक्रामंकत्वे बाराणक्तीस्येन निम्ना पारलि- 

पुन्रस्थितस्फरिकमणेरुपर खन प्रसङ्गः । न च कारेऽपि क्रियावद् 
मिघःतननद्ये किमिति नापनयतीति वाच्यम् । कालन्िद्धावस्य भये 
न्तरे सेयन्तराभिघातस्य परम्परासम्बन्धघरको न मवति स्युक्तसम 
वायसस्वात् । न चेवं सति सवेत्र शब्दोत्पस्य। पाततः साक्षात्सम्ब- 
न्धस्य ध्राब्दात्पादकत्वात् । पवमात्मने।ऽपि परघमापनायकत्वमिषएटमेव। 
नच्च च।तिप्रसङ्ग दध्रापत्तिरव। न हि वार॑णसीस्थनेट्यपारलिपुक्र- 

स्थितस्फटिकङ्ाक्रखयोने स्युक्तसयुक्तसम्रवायास्स्ति। नच भवः 

त्थाकाक्ञ।सपध्ररितसंयुक्तसगुक्तलपवायो नतु सम्बन्ध इति वाच्य. 

८२ 
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म् । सयुक्तसगुक्तसमधापस्य सम्बन्धनायाः सयुक्तसंयुक्तसमधा- 
ये नावच्छदात खघवात् , न त्वाह्ाद्यघरटिनत्वत्वमपि विक्ेषणं गौर. 
वात् । यदपि कालमादाय नातिप्रसङ्ग धरमिग्राहकमानवबाधादात। 
तदाप नाऽचायेतात्पयविषयः! क्रियायात्रोपनायक्रत्वन काटासिद्धः 
क्रियोपनायकत्वनैव सिद्धः, न हि यदान्यकायकारित्वन सिद्यति 
तत्रान्यक्राय कारत्वेन सिख्यति । तत्रान्यक्रार्यकारित्वं चर्मिग्राहकवान- 
वाधितम्। श्चित्यादि जनकत्वन सिद्धस्य भगवना घरादिजनकत्वे धर्मि. 
ग्राहक मानवाघापत्तेः, नस्पात्कारेऽपि अतिप्रसङ्खः स्यादेव । नच का. 
ला यदि क्रियोपनायकः स्याद्धयभिघानादिकमप्युपनयदिति अनिप्र- 
सज्ञो न सम्भवति व्ाप्तरमषादिति वाच्यम् । अकाश्ादावप्यस्या- 
तिप्रसङ्गभङ्स्य वक्तु हाक्यत्त्रात्। न च काटे! नान्यदुपनयात प्रो. 
नामाचात् क्रिया तूपनयनि परत्वाद्यन्पत्तः प्रयाजनस्य सस्छादिति वा. 
च्यम् । आकारोऽप्येनावतोभश्रस्य वक्तु शक्यत्वात्) किञ्च कालस्य 
क्रियापनायकन्व क्रयापिण्डयाः परम्परा # कचु रिप्मेननन्निर्कपत्र- 
स्य###‰( १) प्रसङ्कस्याश्रयासद्धः। नहि यान सद तत्रासावष्म 
मुककुयादितिव्रकनु भक्रयने सिद्धा च धर्मिग्राहक्रमाननाधो निरुक्त 
गेण क्रियामाचरापनायकत्वन नस्य निद्धेरत्यालटाचयन्ति) अत्र किञ्चि. 
त्सप्रपञ्चं वणयामः । यदुक्तमम्बरस्य स्वघारतपरपरासचन्येन परत्र 
परधम।पसंक्रासकत्व पकभयमिघते सर्वभरिष्वयिध्ाताप्रत्तो सर्व 
ज शब्दात्परात्तः स्यादिति । तश्च सुमनसां नेषमिव मानसमुहासयनि 
लिखन तु पकदेशिमतन, न ह्य्रान्यधघमापनायकल्व प्रधनस्य परत 
प्रापकरत्व कालस्यापि तथात्वे वत्सछनि भास्वाति जाते ऽस्थिरनापत्तः, 
किन्तु परम्परासम्बन्धघ्रकल्वम ।नचाऽऽकराशो #कअच्रचुरिपत्रम्# 
सम्बन्धघरकत्वं तन्नट्य।दावपि काटस्यास्त, अपि च सर्यकियायाः 
पिण्डनं स्वरूपसम्बन्ध प्कह् क्ण ऽ प पण्ड शत्यादप्रतात्यास्वसीा- 

यतेऽन्यथा द्भ्येण संयुक्तसयुक्तसमवायो रूपादिना समवायिसयु 
क्तत्वतद्धरकतया तत्कद्पनेति । न च क्षित्यादिजनकत्वेन सिद्धस्या. 
पि मगवरता भवतु धरादिकतृन्वं कतृतादिप्रयोजकस्य तथा-वादि- 

(१) अत्रापे पूवव्रत्पारस्ल'ठते रखक्ष्यततस च पाटकः स्वय यो 

जनयः । पवमन्रप्ययुपदरम् । 
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ज्ञानादेः सात् । कालस्य तु क्रिंथापनायकत्वन सिद्धस्य किमित्यः 
भिघातद्धुपनायक्त्मिति वारम् । अभिघातादिनापि परम्परास- 
म्बन्धधरटकत्वसरञात् , तस्मादाकाशादिभिरेव प्ररम्परासम्बन्धोपप- 
त्ता किमिति काटकंदपनेति । किञ्च(सौ बहु नरतपनपरिस्पन्द्ान्तरित- 
जन्मास्रावद्प्रतरतेपरनपरि स्पन्द्ान्त(ल्तजन्मव्यनयोः प्रतीत्यास्तपन. 
परिस्पद(नां पिण्ड न सम्बन्धा न विषयः, किन्तु पिण्डजन्मःभिभूयो- 
ऽद्पतद्ऽ्य वादे तन्व, यथा कनकराचरोऽगलो भूयो देशम्यवहितस्थितिः। 
विन्ध्याचलः कृतस्वट्पदे शाह्यवाहि न स्थितिरित्यादो, न द्यत्र व्यवधाय. 
कद्शानां कनकाचलादा सम्बन्धः परिस्फुरति, किन्तु तत्स्थिनो ज्य. 
वहितत्तमाच्रापिति कारुपरिकल्पनेति पृवप्रक्षपरकत्पननि सङ्कपः। 

यआचायेचरणांस्तात्पयवणनेनान्वयामः। अआकाशघरिनश्य सयु- 
समवायस्य विशेए्वाधजनकत्वे काङ्ीस्थेन नीलिम्ना पारलि- 
पुत्रास्थतस्य स्फटिकस्य समवायाभावग्रहेण समनायन सुरभिजल-. 
प्रत्ययाचुदयपि सयुक्तसमवायाभावग्रहेण तेन सुरभिजलमिनि प्रत्यय. 
वत(?), तस्मात् विशिषटवोघप्रयाजकत्वन सम्बन्धः सिध्यस्नद्घ्ररक- 
त्वन काटमेवालासयताति । नच काटघारतस्यापि सम्बन्धस्य चि. 
रिणए्वाधसमथकत्वेऽनिप्रसङ्ाऽसिद्धावाश्रयासिद्धेः, सिद्धो धर्भिन्रा- 
हकृस्यान्यस्य वा दूरस्थितस्फटिकादो नीखादविशिषएरवाधजनकत्वि 
प्रमाणस्याभावात् । न च स्वरूपसम्बन्धनेवापपात्तः) सम्बन्ध।न्तरा- 
सम्भव पव तस्य स्वाकारात् । न सदानीं घट इत्यादि प्रतीव्यास्वेः 

रूपसम्बन्धस्याचदयकत्व किमिति तत्सम्बस्धान्तरकट्पनेनि चाः 
स्यम् । शदानीं घर इति प्रतीत्या क्रियाया आधारत्वं प्रतीयनेष्सो घर. 
इतरतपनपरिस्पन्द वानित्यत्र घटस्य, तथाच विलछश्षणप्रनाल्या विल 
क्षणामर्तामति चत्, सक्िरृषटविप्रृषवुद्धश्चायं बहुनरतनपनपरि- 
स्पन्द।वच्छिन्न हत्याद्याकारा नातः क्रियया सम्बन्धाप्रतीतिषरेव्यु 
क्तिः परमादधथात् । न च क्रियानिष्ठत्वमेव सक्रिकष्ट िप्रकृषवुद्धौ भा. 
सतां तत्र च स्वरूपसम्बन्ध पव भासते, न हि कटस्य कालापा 
धः क्रियाया न स्वाधारत्वम् ¦ न च सवाधारतायां स्वरूपसम्बन्धा 
तिरिक्तं सम्बन्धान्तरपरस्ति सूपायाधारतायां सयुक्तसयुकतसमवा. 
याखम्भवात् । सपि चोत्पत्तिरादयक्चणसम्बन्धः सम्बन्धश्च प्रकृतः 
स्वरूपसम्बन्ध एवेति स$टशिषएटदाशनेक।चु शिष्ट ; पन्थाः । पवञ्च 
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भूयोऽल्पक्रियासम्बन्ध।वपि स्वरुपसम्बन्धप्वसाधिनावेवेति कि- 
मिति सामयकिसत्तास्वीकारः । न चकमनोनिष्ठसंस्यादिभिन्नाः 
सवै धमा चिरशष्यगुणश्यन्येकयुिरहददश्ायां सति पद्ये पर 
त्वा्नुत्पत्यार्पाक्तः, क्रियात्वमेषं तत्रानुगमकं महाप्रख्यसा, 
धारणतद्न।पत्तेः, क्रियात्वप्रकारककाटत्वप्रकारकप्रत्यययोरतवैरक्च- 
ण्याऽ्ननुभवाश्च। न च विक्षणे क्रिवाभाग काटत्वस्थासस्वा- 
त॒ कथ छव्यगत तदादाय क्षणादिषदवच्छिक्नकाटस्वरूप- 
स्येव क्षणादित्वात् । पव चक्षण घर हत्यादिज्गदाधारताभ्य 
वहारोऽपि कालमादयिव क्रियादेस्त्ववच्छद्कतामात्रम् । न चवं का 
लापधेः प्रचीनग्रन्थेषु निविवादः स्ाधारताप्रवाको न स्या 
दिति वाच्यम् । फकदेहादशनमाधित्य तथापदेश्चात् । प्व चोत्प्या- 
दिरपि कालचिराषसम्बन्ध पवन तु क्रियासम्बद्धसन्निकुष्टविध्रकृष्. 
बुद्धिरपि तद ट्पत्वभूयस्स्वावगादहिर्ना । एव च क'लास्िद्धावसमवायि- 
कारणमपि तत्सयाग पव मुतीन्तरसयागशुन्ये द्यणुक्त भगवदवु- 
द्विनिबत्यपरत्ववतप्रयल्लसयागमादाथ समाघरसलमावक्चात् | पवं च 
दिक्(सद्धिरातर दिग्गतकारणगतम्यतहारात् , पव सूथसयोगो दिद 
तिप्रतीत्य्वेलक्षण्यात् अस्माभिः पितृचरण तरसिजानुसरणम्। अपि. 
सामथ्यासादितयोगपद्यादिप्रत्ययऽपि कारो विषयो नतुपीषः, त. 
था च्रतत्परत्ययविषयतया क्ररसिद्धिरिति भाष्या्धः। अत्रापि विष- 
यान्तरेणान्यथ्ाल्तिद्धि चारयति तेषामिति । घटादिषु रुपधानीय(?). 
मित्यादि प्रत्ययविरक्षणा हि युगपञ्ञात दत्यादि प्रत्यया उत्पाद्यन्ते, 
तत्र च नि्मित्तान्तरस्य विषयान्तरक्य रूपादेरसभवात् यक्निमिन्तं 
यो विषयः स॒ कारोषिरश्चषणे भ्रत्ययात्पत्तिस्तावत् प्रामाणिकी । 
साच विषयतया काटव्यवस्थापयर्तीति भावः। पष च उत्पत्तावित्यप्न 
प्रामाणिक्यामिस्यध्याहायम् । पराथेतामाह स्वेति । उत्पत्तिराधक्ष- 
णसबधः स्थितिः स्वप्रागमावध्वसविरहः विनाक्षाः प्रसिद्ध एव । य- 
द्यपि उत्पत्तः काटगर्भतय। न जन्यत्वं तथापि स्वरूपसम्बन्धात्मक्े स. 
म्बन्धे द्वितीयो भागः कारातारिकतया जन्यत पव । स्थितिस्तु भ्रा 
गभावदिचिरहस्य पराद्यात्मतयाऽनन्येव । आचायंस्तूत्पचतिरात्मला- 
भः स्थितिराषिनाकशात् कमवत्सहकारिसम्बन्धः । तत्रारामा. 
त्मस्वरूप स्वरूपस्य च जन्यतोचितेवन तु यथाकथञ्चित् रूषा- 



द्रव्यग्रन्थ कालनिरूपणम्: २४१ 

दयत्पस्थाधारत्वनाद्यधर उत्पन्नो घ्रट संहकारिसम्बन्ध उत्पनोऽद्य वि 
नाश्व उत्पन्न इति व्यपदेशात् उत्पस्या आधारस्य च पू्ेवर्तिनः कार 
णत्वं दुतारमिति भाषः। नातः क्षणे ्यभिचारः। क्षणादिग्यवहारः क 

लत पव ह्याह क्षणेति । काटोपाध्यनधिककालापाधिः क्षणाः 

पन्या न्यूनस्य कारापाधरभावात् , अन्यस्तु कालापाः क्षणाय 

धिक पव, तदह्टक्षणन्योतिःदशाद्नानुसारेणादश्ाऽयपिति भवः । वशे- 

षगुणशुल्यता बाधायतु तद्गुणषु सामान्यगुणानेव गणयात तस्यात । 

तत्र प्रमाणमाह दव्यत्वादेरित्यथः । आकाश्ावदस्यापि पकत्वमेवे- 
त्याह किति । परत्वादिविश्नेषन हि कालोभ्नुर्मायत स चेकनेव 
विभुनापपद्यत हति ननिकस्य तस्य 1सद्धिरित्यथः। पकत्वत्यापक्र- 
त्वात पकपृथक्त्वसिीद्धरित्याह तदिति। कारण कालाख्या इति वच. 

नात् परममहत्परिमाणसिद्धिरित्याह कारण इति । कारणपरत्वात् का. 

रणापरत्वाच्च परत्वापरत्व इति सुतर कारणत्वात् परत्वापरत्वे लक्ष 

णया सयारविराषो सिख्यत हति । अयमाश्यः। कारपण्डसयोगस्य 

परस्वादिक्रारणतया काले सयागसिद्धिरिति। तदिति। सत्याश्चरय वि- 

भागस्यैव सयागनाङ्ञकत्वादित्यभथः। धर्मिग्रादकमानन काघवसहका- 

रिषश्ात् सिखयत् पकत्वं स्वव्यापकतया पृथक्त्वं व्यवस्थापयति । 

एकस्थाल्पपरिमाणस्य चतदशभुवनवातेत्वादेकारणत्वानुपपच्या 

ताधन्निखिलमूतेसयोगसिद्धा परममहस्पारमाणासाद्धः। स्फरिकादो 

ज पादियोगात् यथा नानात्वोपचारः तथा कालऽपि इत्यथः । भाक 

ष्यद्ादिन्यवहारो हि देधा कचिद्धमिणमादाय क्चत् धम, पररा 

म वष्यतीत्यत्न धर्मिणमादाय पटप्रागभावस्यव सर्वात्, पर भवं 

यिष्यति कुविन्द इत्यत्र धर्मिणः क्रुावन्दस्य सखर्वऽपि पटोत्पादनानु- 

कूरुव्यापारलक्षणतद्धमेप्रागभावावास्थत्या भविष्यत्ताभ्यवहार्ः ॥ 

अत्र प्रागभावप्रनियोगित्वलक्चषण भविष्यत्वं तस्य कुषन्दऽभवरपि 

व्यापारस्य भविष्यत्वात् भवति तन्न भवेष्यसर्वव्यवहारः। उत्पद्यत 

परः इत्यत्र न धर्मिणो घतरमानता परस्यासस्वात्, अत्रापि पट 

व्यापारस्य पराजनकत्वात् पटेत्पत्तेः पूर्वमस्रत्वाच्च किन्तु 

` पटोत्पश्ययुगुणकु विन्दादिव्यापारस्य वतेमानतया तत्र वते 

प्रानताव्यधह्ारः। पव च क्रचित् तस्येव व्रतमानता क्ाचब्- 

श्यस्य सत्छम्। यः तक्योऽन्यदीयो वाऽनुभवः स्वविषय स्मारयतिह- 
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स्यादौ त्वनु भवादिव्यापारवतमानतेव । अस्यात्मेत्यादौ तु धर्मिण पव 
वतेमानता । मभूत् पर इत्यादो परसत्व ऽपि परोत्पादनानुष्कूरव्य।- 
प्राराकतत्वव्यपदेशः । नष्टः पट इत्यादोतु घर्मिनाशदेव । एवच 
धमपरथ्ुनीनां प्रागमावाद्प्रतियोगिनया भविष्यदादित्वं तदुपलक्षि 
तः काटे भवेष्यदादिः । पवं चतत्छृत पव काले जिविधो व्यवहारो 
नतु मुख्य शति तत्वम् | यत्न कटे यस्य प्रागभाचस्तन्न स भावी 
यस्य ध्वसःसोाऽ्तीतो य विद्यमानः स वतमानः । काट वतमानत्वादि- 
व्यवहारस्तूपाधवतमानत्वादि क्रतो, यथा मध्याह्ठो ऽस्तीति प्रातः का- 
खाऽतीतः सायक्रालो भविष्यतीति । अत्र मध्प्राहत्वादिप्रयाजक्पा- 

धिसत्तादभिरेव क!टे वतेमानादिव्यवदहारो, निरुपाधेस्तु नित्यं व. 
तेमान पवति सारम् । अक्षराथस्तु प्रारम्भपदेन प्रागभावो गृह्यते क्रि 
यापदेन व्यापारो आभिनिव्ुत्तिपदन च सिद्धिवाचकेन प्रकृते धमा 
लक्ष्येत स्थितिनिरोधो तु विद्यमानतानाक्ौ प्रसिद्धाचेव । एवंच 
प्रागमावसहिताम्यां व्यापारधर्मिणाः स्थिनिनिरोघाभ्यां कलनाः 
नात्वव्यवहारः क्रचित् व्यापारप्रागमावदेः कचिद्धर्मिप्रागभावा- 
देभविष्यद्।दिभ्यवहारः। सर्वकयाणामिति तु नानात्वापचार इत्यत्रा. 
न्वेति सवेकायस्म्बन्धी नानात्वोपरचार इति नदथः। तथा च प्राग 
भावादिभिरूपायिामः घटादि सम्बन्धी काट भविष्यदादिव्यवहारः 

इति । यथा स्फटकादौ लोहित्यादिप्रतीतिभ्नान्त्या तथा नात्रत्याह 
पाचकवद्वेति समयः ॥ 

( व्यो° ) हदानीमुदे शवतः कालस्य लक्षणपरीक्षाथं कारः परा. 
परघ्यतिकरयोगपध्ायोगपदाचिरश्चप्रप्रत्यय लिङ्ग इत्यादि प्रकरणम् ॥ 

अश्र च काठसद्भावप्रातपादकमथ स्ङ्कामतरस्माद्भदक भवः 

नीति मन्यमानो छक्षणान्तर नावाचत् । तथाहि-काल इतरस्माद्ध- 
धते परापरब्यतिकररोगपद्यायो गपद्यचिरक्षिप्रपत्ययलिङ्गत्वाद्स्तु न 
भिधत न चासाघुक्ताङ्घो यथ। क्षित्यादिः। नच तथा कालस्तस्मा- 
द्धिद्यत इति । व्यवहारो वा साध्यते पविवादगोचरापन्न द्रव्यं काट 
हति व्यवडहतन्यम् परापराव्यतिकरादलिङ्गत्वादिति । अथ प्रतिष. 
ष्धानुपटन्येः कथमेतानि काटसद्धावे लिङ्ग भवन्ति । षिदिष्टकायैः 

तया, वि्िषं कायं विकिषएठात् क!रणादु"पथमानं इष्टम् , परापरव्य- 
तिकरयेगपद्यायोगपर्याचरक्षिप्रप्रत्ययश्च विरिष्टं कायेमिति विशि. 
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प्रकारणपुवकत्व साध्यते तथाच परापरयोर्हिककृतयोव्यतिकरवि- 
पयेयो गह्यते । यज्र हि दिग्विवक्षयोत्पन्न परत्व तत्रेवापरत्वं यत्रैवाप- 
रत्वं तत्रैव परत्वमुत्पद्यमान दष्टमिव्य्थान्तरञ्च । व्थवहतृनिमिन्ताद् 
ठयातिरेकः सभवतीति । तथा चाधम्रजातीये दिग्विक्षया परस्मिन् 
स्थावरपिण्डे वरखापितादिसान्नध्यमपन्षमाणस्य उक्छृषटजातीयं 
युवानप्रवाधि कत्वतरस्मात्परो विप्रकृष्रोऽयमिति बुद्धिभवति, तामपे- 
कष्य परेण कटलप्रदेरोन फगात्परत्वामेति। स्थविरं चावां कत्वात््. 
एजातीये यूनि परदरिग्मागव्यवस्थिनऽपि रुटदमश्रुकाकंडयमपेश्चमा 
णस्य सान्नरृष्ा वुद्धि रुत्पद्यने । तामपेक्ष्यापरण काटप्रदकन योगा. 

दपरत्वस्यातप्रत्तिरिति । भन्न दिकसपादतपरत्ववलक्षण्यान्न तदेवं 
निमित्तम् । नापि रिकृष्रजातीयतया जातिकृतं परत्व समयति। नच 
क्ित्यादरन्यतम निमित्त सामथ्यानत्रधारणात् । यस्तु दिष्यते स 
क।छ हति । नन्वकस्मिक्नव दिने पाकजास्पत्तन्यायेन पिण्डयोः स- 
मुत्पादात् कथं परत्वापरत्वम् ? उत्पत्तःश्रभत्यादित्यपरिवतनापेक्षया, 
तथाहि-जन्मनःप्रभत्यकस्य देल्यपरवतनानि प्रवरांसीति परत्वम्, 
अन्यस्य चाद्पीयांसीत्यपरत्वम् । अथादित्यपरिवत्तनमेवास्तु कि 
कालेनति चत्। न। युगपदादि प्रत्ययानुमेयत्वात्।न चादिव्यपरिवतना- 
देव युगपद्ादि प्रत्ययाः सभवन्तीति | पकस्मिन्नवादिलयपरिवतेने स 
वैषामनुत्पादात्, व्यपदेशामावाच्च । तथाहि-युगपत्काल इति व्य 
पदेशो न युगपदादित्यपरिवर्तनम् इति। नच क्रिपरैव काट इति 
वाच्यम् । युगपदादिप्रत्ययाभावप्रसङ्गात् । तथाहि- क्रियायाः 
क्रियारूपतया चिन्ञिष\भ्प्रुपगमादिति प्रत्ययाभाव: परापरत्यतिकसा' 
भावश्च । नच क्रिया कार हति प्रतीयत, यदि च कतृकमग्यति- 
रिक्ता विशिषए्प्रत्ययसपादिक। क्रिया स्यत् सज्ञाभेदमात्रम्। अव्यतिः 
रेके तु विशिष्टप्रव्ययाभाव एवेत्य विस्तरेण । 

तथा युगपत्भावो यौगपद्यम् । वहूनां कलतृणां काये 
कारणं वहूनां कायणमात्मलाम इति । तथाहि युगपदेते 
कु्ैन्नीति कञ्रोलम्बनं ज्ञानं युगपदेतानि कृतानीति कयाल 
बनं च इषम् । न चात्र कतमां कायमात्र चाङम्बनमतिप्र- 
सङ्कात् । तथाहि यत्र क्रमेण कायं तत्रापि कतुक्मरणोाः सद्भावात् स्या- 
तद्विज्ञानम् । न चार्ति कनतरस्माद्विके्ठं कतार काय वाऽ5ऽखम्भ्यो- 
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त्पद्यते विश्चानमे तदिति क्ायते । यच्च तद्धिशषणं क्षित्यादिविलक्षणं सख 
काल इति न योगपद्यायोगपद्क्रम इति । सयुगपदैते घुषन्तीति कन्रा- 
लम्बनं क्ञानमयुगपदेतत् कृ तामेति कायालम्बनं ज्ञानम्। अन्नापि विर 
छयाः कतृकमेणारारूम्बनत्वात् क्िव्यादिविरक्षण निमित्त वाच्य 

मिति कालकस्द्धिः। तथैक एव कतां किञ्चित् कयं चिरेण करोति 
व्यासङ्गादनर्थत्वाद्रा किञ्चत् क्षिप्रम् तद्थितया तन्न चिरेण कतुं 
क्षिप्रं कृतमिति प्रत्ययो विक्षणत्वादिलक्षणं कराणमाक्षिपतीति । 
न च कार्थमव निमित्तम् । तस्योभयत्र समानत्वात । नापि कतेव त 
स्यापि साधारणत्वात्। न च निर्निमित्तं कदाचित् मावादतो विलक्षणेन 
निमित्तन भवितव्यम इत्यत अ।ह-तेषां युगपद्ा1दप्रत्ययानां चिष- 
येषु कतृषु कार्येषु, फ विशिष्टानां पूषप्रत्ययावेलक्षणानाम् । पूवे. 
प्रत्ययाः कतृकायघु तलप्र्ययास्त द्विटक्चषणानामुत्पत्तावन्यस्य क्षित्यादि. 

रूपस्य निमित्तस्पासम्भषायान्नामत्तं स काठ इति । अथ कालस्येक- 
रूपतया विक्षणप्रत्ययानाममावप्रसङ्ग पत्र । अथ क्रियवेटक्षण्या 
हिटक्चणः काटस्तद्वैशिष्ख्याच्च प्रत्थयवोकिष्य्यमेति चेत् । पवं ताहि 
दुरुत्तर मेतरेतराश्रयत्वम्। तथाहि-क्रियाया; क्रियारूपतया विक्ोषाभा- 
घात् कथं काटविकशेषकत्वम्! अथ युगपतुक्रियाविक्ञषितो युगपत्का- 
रस्तद्धिशेषिता च युगपरतूक्रियतीतरेतरश्चयत्वमेव । नेतदेवम् । 
निर्विकाल्पिकायां सविदि परस्परग्यावरत्तक्रियास्वरूपावगमे सनि तद्धि- 
रिष्टः कालस्तस्माश्च युगपदादिप्रत्यया दत्युपगमान्निविकल्पकाश्च सवि- 
कदठपोत्पत्तिरिष्यते । यदिवा स्वरूपेणव क्रियाया विशिष्टत्वं तत्सह 
छारी कालो युगपदादिप्रत्ययसपादक दति । न चात्र विशषण कालः। 
कि तर्हिं ? विशिष्टकार्यात्पत्तो धिश्िष्टेन निमित्तन भावितव्यमिति। 
अन्ये तु विक्षणत्वात् गतस्य व्यापार इत्यनुमातदिः व्यापारानु. 
पठन्धेः रमाणं च विन(ऽसम्भवादिति कालस्य प्रत्यक्षतां श्रवते । 
तथाहि-विक्चेष्यक्ञानान्यथानुपपत्या विकशषणे कषान कट्प्यते । तच्च 
प्रमाणान्तरध्यापारानुपलन्धेः प्रन्यक्षमेव । ननु सवेषामेव कारका 
भां रवि्ञेष्यज्लानोत्पत्तो व्यापारवेश्षेषऽप्येकमेव विशषण ना 
न्यदेति विशेष्रहेतुनास्तीति न र्घारम्बनज्ञानक्तदहदितस्य विद्ाष्य 
शानोत्पत्तावेकस्येव व्यापारादयमेवानुरागः। स्वानुरक्तप्रत्ययजनकञ्चं 
विशोषणं नाकारापक नापि स्वक्ब्दाभिलिप्यक्ञानजनकमसम्भवात् | 
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न हि स्वाकारापेकत्वं विशेषणस्य, आकारवादप्रतिषधात् । नपि 
विशेषणशब्दाभरम्य विशेष्ये ज्ञानं सम्भवाते, पुरुषे दण्ड इति 
ज्ञानानुत्पन्तः । अथ दण्डस्यतङायाधायकत्वान्ुपपत्तर्विरोषणत्वा- 
भाव इति चेन्न । विशेष्यज्ञानजनकस्वनास्येवातिश्यत्वात् । तज्जा. 
नं चातिशयः, तत्सद्धावे कायसद्धावात् । अथ विक्षेषणधिशेष्य- 
योभिश्नज्ञान। लम्बनत्वेन प्रमाणमस्तीति चत्; तथाहि-विक्ञोप्यज्ञानमु 
त्पत्तेः पृवे विशेषणस्य न तद्रपतां दशयति न क्रमेण प्रमाणमिति । न 
च विभन्नज्ञानाटम्बनत्वं विक्ञष्रणविष्यभावेन व्याप्तम् । नापि वि. 
दाषपणविकशेष्यभावः क्रमेणेत्युभयथापि व्यभिचारात् । तथाहि-चि. 
ङ ज्किनोः विभिश्न्ञानरम्बनत्वेऽपि न विदषणविशेष्यभाव इति 
व्यामिचारः। नच क्रमे साध्ये विकषर्णावकष्यभावो हेतुः, साधा. 
रणत्यात्तस्य खपक्चविपक्ाभ्यां व्यावृत्तरिति । तथापि सिनक्लाना- 
लम्बनस्वे चिञ्चचणवि्ष्ययोरनुमेयप्रतिपत्तेः प्रत्ययलक्षणत्वं स्यात् । 
तथा द्यमुसानाद् ग्रद्ीत विदषणमिन्द्रियाथसान्नकर्बण सह ग्यापा- 
रात् भत्यक्षसामग्रचामन्तभ्रूतमिति तञ्जनिता प्रतिपत्तिरग्निमानेष 
दृशा इति प्रत्यक्षफला स्यात् । न चाम्नर्निराधारस्य पू्धमनुमानं 

^~ ~ ^: (~, (~ ८ ^ [> सखस्मर्वति । तथाग्निरप्यनुमायमानोऽभ्रित्वविशिष्ठः प्रतीयत इति 
पुवमासित्व्रहटणम् । तत्राप्यञ्चिविशेषणामिव्यन्यान्याश्रयत्वम् । अथा 

स्रौ समवायोऽित्वस्य विहेपणम् । तज्राप्यभ्चित्वमश्मित्र विज्ञेषण- 
मिति तदेव दुषणमविशिषटस्य सवत्र सद्ध।वात् विराषकत्वानुपप- 
त्तिः । अथ पतो.ऽस्नेश्ेषणम् । त्रापि पचेतत्व तच च समवायो 
विशषणभिति पूववद् दूषणम् । अथा्चिसयोगः पचतस्याग्रेश्च विशे 
षणम् तस्यापि सयागिनौ तयोरपि सयोग इति पृवेदरोषप्रसङ्खः। 
तस्मादनुमानं प्रमाणीक्कुवता विशषणविष्यारुम्बनमेक विज्ञानम 
भ्युपेयम् । प्वञ्च धूमाविरिष्टस्य पवतस्योपलमादभ्नेविन्लिष्ट प्रतिप- 
्तिभवति । अथकल्ञानारबनयोर ङ्ल्यारिवेकक्ञानारम्बनपक्षे कथं 
विक्ेषणविङ्घाष्यभावः प्रधानोपस्जंनभावेन स एव कस्मादिति 
चत् । विसिन्नक्ञानाखम्बनत्वेपि समानम । तथादीदं विशषणमिदं 
विह्ोष्य मिति विभिन्न्ञानाङम्बनत्वाविकशषे कथ नियमः । प्रधानोपसर- 
जनभावादिति चत् । श्ष्रम्। तठदेकन्ञानरम्बनत्वपाते दाषाभावात् । 

अथेकञ्चाय वि्चषणविश्चेष्यभावां न घमपद्ाथान्तगतः तद्यतिरकप्र 

+ 
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तिषेधात् । नापि द्व्यादिषदाथान्तरगतः | षट्सुपम्भात् रति) नेहि 
दरव्यादीनामन्पतमः षट्सुपलमभ्यत इति । अथ विशि्रप्रत्ययहेतुरचष्टो 

विह षणविशेष्यभाव इति चत् ¦ तस्य चकतार्यामिदं विक्ाषणामदं 
विहाष्यर्मिति व्यवस्थायचुपपत्तिः । विदाषणविक्ञष्यत्वस्येकत्वादिति। 

तथाहि यदेव विक्नाषणघ्वं तदेव विक्ञाष्यत्वपित्येकस्य पुरूषस्यकस्मिः 
श्रव काटे तदेव विक्षण विक्ष्य चति स्यात्। न चतदस्ति।! तस्मा, 
द्विकिष्छटष्ा न विर्चाषणयविङ्ञष्यथावः। अथ नका रणा विह्ञषणाविद्- 

ष्यप्रातिनियतः तथापि विरोषणविहेष्ययोमावा न स्यात् । अनाय 
थासम्भवं विज्नषणघविक्ेष्यभावो ग्राहाः, कचित्सयागः कचित् सम 
घाय इति । तथाचाभावपि विरापचक्षुरादरिसस्बन्ध पव विरषणविशे. 
ष्यभावस्तेन सता च विगत्िएरप्रत्ययजननात्। न चारष्टस्यान्यन्न कारणं 
निषिध्यते सकटकार्यषु साधारणत्वात् । नाप्यदष्ट इटकारणम् प्रत्या. 
चष्टे ! हारायदरणप्यभावप्रसङ्गात् ! तथाहि-सुखादिसपादकोष्टण् एला 
स्त्वं शरारादिपरिकल्पनयात। अथारण्सद्धावेऽपि शरारादया दण 
व्वाद्भ्युपगम्यन्त तहिं विशप्यचक्षुरादसम्बन्ध एच ट प्रत्ाद्विद्रापण- 
विक्ष्थभावोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ विपणि तस्यादृत्तः कथं तद्धाघ 
इति चत् । नादषटवद् व्यापारापेश्चया तदृवुत्तित्वात् । अथकक्ञाना- 
लम्बनत्व सुरभि दनग्यमिति विभमिन्नन्द्रयग्राद्ययावंदषणादरोष्यः 

मावो नस्यात् । नहि विभिनेन्दरयाभ्यामेकं विज्ञानं सपाद्य दण्रमि 
ति । न विज्षणविनराष्ययारविभननज्ञानाटम्बनत्वे बाधकापपत्तरनुः 
सन्धानज्ञानमेतत् । तथादहि- प्राणन् गन्धमुपलभ्य चश्चुषा स्पश्चनः 
न वा द्व्यं पश्चान्मनसाऽनुखन्धत्त-सुरमभि द्रव्यसिति। नच स 
विक्ष्यज्ञानमनुसन्धानन्नानमित वाच्यम् । तत्रहि बवाधकानुष- 
पत्तः । तथा विदाषणविरप्ययोर्दि{सन्नज्ञानालम्बनतायामेकदण्डि- 
नमहमद्वाक्षमिति स्मरणं न स्यात् । तस्य द्यनुभवानुरूपत्वात् । अथ 
पुरुषप्रत्यथसामानाधिकरण्याहण्डिनमानयेत्यादि प्रयोगेषु पुरुषस्येक- 
क्रियासम्बन्धात् तद्ारम्बनमेव विशेष्यक्षानामेति चत् । न पुरुष. 

स्य विक्चष्यतया प्राधान्यात् । क्रियासम्बन्धः सामानाघकरण्यं चोप 
पद्यत द्वेत्यलमिति विस्तरेण ।__ ति 

अन्य त्वकन्लानाङरृम्बनत्वे वेशषणवदेष्यमाचा न स्याद् । 
क 

लयोः करणकमेरूपत्वादिति मन्यन्ते । तथाहि विश्विप्यते अने- 
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नेति चिरपणं करणम् । विदिष्यत इतिं विशेष्यं क्म । 
तच्यकक्चानाठस्बनताशं न स्यात् उभयोः क्मत्वादिति । नाप्य 
्ञात्यापारे सहकरित्वाषेदो षरच्चश्चुरादिभ्यो विज्ैषः स्यादि. 
ति तज्ज्ञाने कस्प्यते । यदि च दण्डत्वविश्िष्टो दण्डः पुरुषस्य चि. 
रषणमेष्येत तस्य।प्यन्यदित्यनवस्था । दण्डश्चेदण्डत्वस्य वि 
शषणमितरेतराश्रयत्व च स्यादिति विद्ोष्यज्ञानामावप्रसङ्धः। अ- 
स्ति च विदाष्यज्ञानमिति तदन्यथानुपपसपा वि्ञेषणज्ञानमाचं ज्ञा 
यते । यच्चेद विरष्यज्ञानमुत्पत्तः पतै विरोषणस्यानन्तरूपतां द. 
दायतीत्युक्तम् । तत्र कयं विदपणरूपतेति विचा्यंम्र । नहि दण्डे 
दण्डत्वादवद्विरपणरूपता प्रतिभाति । अथ स्वानुरक्तप्रत्ययजन- 

कत्व वि्चेपरणत्वम् । तच्च यदि स्वारम्बनज्ञानसादहेतस्य विज्ञष्य- 
द्ानजनकत्वमभ्युपगमव्याघातः। न चेकविज्ञनाकम्बनत्वेऽ्नुरागारथं 
पयामः, तच्छब्दाभिप्यत्वादेः प्रतिषेधात् । नापि क्रमो विरैषण- 
विह्ष्यभावहेतुरनभ्युपगमात् । चिक्षिष्यज्ञानं तु विश्शषणज्ञान दशे 
यत्च } अन्यथा हि तद्धिश्िषएटतायागात् ( यच्चेदमनुमानाद प्रतिपत्तेः 
प्र्यक्षफलकत्वमिति । तच्तचासत । बाधक्रसद्धावेनजिकक्ञानालम्ब- 
नत्वाभ्युपरगमात् । न चेवं सवत्र वाधकमस्तीति । अन्ये तु धूमोप- 
छम्भानन्तरमग्न्यनुमाने सत्यामनिमानय पतेत इति ज्ञानं प्रत्यक्षफ- 
टमेधात बरुवत, अन्यथः द्ययमिद्यपरसक्चतानिदेशो न स्यात् । अत्न 
च साध्य घमविदि्टवर्मिणः साध्यत्वं कथमेतत् साधनं स्यादिः 
ति वाच्यम् । यच्चदं विद्रषणविशष्यभावः किमेकोऽनेको वेति । 
तञ्जकव्वाभ्युप्रगमेऽपि न विश्षणवेश्चष्ययार्यवस्था निभमित्तान्तर- 
स्यास्।धारणस्य सद्भावात् । तथाहि विरषणं स्वानुरक्त 
परत्ययोत्पाद् कत्वनः्युक्तम् । विशेष्यं तु विरोष्यज्ञानविषयत्वेन, वि. 
देषणविशेष्यभावस्तु परं विशेष्यज्ञानोत्पत्ता सहकारी न पुनव्यव. 
स्थ।कारणमिति । नच संयागसमवायावच विन्ञेषणविरष्यभावः। 
तयोः समवाये अमाव चाऽभावात् । अत्रापि विशिष्येन्द्रियसम्ब- 
न्धोऽस्तीति चन्न। तस्य विशेषणाच्रत्तित्वात् । नाप्यदष्टवदृन्यापार- 
पेक्षया तदृब्रत्तित्वं स्यागसमवाययोरन्यत्रानुपङन्पेः । तथाहि-स्यो- 
गसमकवाययःयदि व्यापारपेक्षया विशेषणन्न्तित्वमिष्येत । 1वेश्ेष्य. 
सम्बन्धं विनाऽमावसमवाययोग्रहणम् स्यात्, यत्र हि तयो चिस्तनरेव 
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प्रहणजनकत्योापटन्धेः । भदण्स्य व्वात्पखमवेतस्यापि सशखकाया. 
त्पत्तौ साघारणत्वात् । सयागादिसद्धावे तदभावे च केवलस्य व्या- 
पारोऽभ्युपगस्यत पव । स चोभयत व्यापारापक्चषया सम्बद्ध हव स 
म्बद्धो न परमार्थतः न चोपचरिनस्यन्द्रियासदह कारित्वम्, अपराक्ष- 
श्ानस्थान्यथासम्भवेन तद्भावसिद्धः । दण्ञ्च श्रोजान्यापचारितस्यापि 
शाब्दक्ञानसह कारित्वामिति । यच्चदं सुरभि द्रव्यमित्याद्यनुसन्धान- 
ज्ञानमित्युक्तम् । तदसत् । अन्यत्राप्यवप्रसङ्गात् । न चात्र विभिन्नज्ञा- 
नाटम्बनत्वे किञ्चिद्राधकमस्तीति तदेवाभ्युपेय्मर् । नापि दण्डिन- 
म्रहमद्वक्षमिति स्मरणानुपपत्तिः ¦ विराषणज्ञानजनितसस्कारस्य 
विकशष्यक्ञानसक्टकारिणः सस्वरारम्भेणःपि तद्धावात् । यच्रदमेक- 
क्ञानालम्बनत्वेपि विज्ञाष्यस्य प्राघान्यात् क्रियासम्बन्धः सामाना- 
धिकरण्यं च घटत इति । तन्न । प्राघान्यस्मैव विचायत्वात् । पक 
श्ानारुम्बनताया हदि क ऋत भाचान्यामत चन्त्यम् | सामाना. 

धिकरण्य त्वकरक्ञानाटम्बनत्वाचि दोष पुरुचप्रत्ययमन नच दण्डव्रत्यय 

नेति विशेषणहेत्वामावः । अथ विभिन्नविद्रषण निमित्तयोरेकः 
स्मिन्नथे वृत्तः सामानाधिकरण्यम् । दण्डीतिध्र्यये दण्डा विश्चेषणं 
पुरूष इति । न चेवं दण्डस्य विशेषणत्वऽन्यद्विश्ेषणमस्तीति खामा- 
नाधिकरण्यम् । नतद वमनेकस्य प्रमयस्य प्रतिभासाभ्युपगमात् । न- 
थाहि न दण्डीति ज्ञाने दण्डत्वाय्ापे प्रमेयं प्रतिभासत इत्यभ्युपगमे 
कथन सामानाधिकरण्यम् ! तथा सृज्तव्याघातश्च । समवायिनः खे. 
त्याच्छ्रैत्यवुद्धेशच्छरेते वुद्धिस्तत्कायैकःरणभूत का्यंकारणस्वभाव 
इति । न पुनभूतामिघ्रानमुपमायां मुख्य वाधकानुपपत्तः, ना- 
पि ्रमेयविश्षाष्देव प्रत्ययविकशेपः सदकारिवैटक्षण्येनापि मावात् | 
नन्वेव तर्हिं विशेषणवत् सम्बन्धऽपि ज्ञान कल्पनीयम् । तच्च तदूनुरा- 
रागस्याप्रतिमासेन चश्चुरादिवदगदीतस्थापि व्यापाराभ्युपगमात्। 

नाप्यमेदोपचारद्धिक्तेषण विद्चष्यभावः। पुरुषो दण्ड इति ज्ञानानु- 

पप्तः । अथ विशेषण विरेष्यञ्च सम्बन्धं रौकिकी स्थिति गृहीत्वा 
सङ्करय्यैव तथा प्रत्येति नान्यथेति सङ्कलनाज्ञानमिति चेत् । ̀ नेतद्य- 
कतम् । एतावतो ज्ञानकरपस्य सद्भावे प्रमाणभावात् । तथाहि--परं 

 वििष्यक्ञानमुत्पद्यमानं ष्टम् । तच्चान्यथा न घटत दति विक्ेषणेपि 
खाने द्ं्तम् न पुनज्ञानान्तरसद्भावे प्रमाणमस्तीति । न चेदं निर्विषयं 
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कल्पनाज्ञानमथौन्वयय्यतिरेकायुचि धानात् , बाधकानुपपनतश्च । तदेव 
ग्रहीतस्य विदोषणस्य विदाष्यज्ञानजनकत्वादिङ्गादिव्यापारानुपल. 
च्धेश्च प्रत्यक्षत्वं काटस्येति । सत्यम् । तथेक्चानारम्बनत्वेपि युग 
पदादिप्रत्यया न कालस्य लिङ्गम् । तस्यापि विक्ेषणतयालम्बनत्वात । 
अमीषओ्ेन्द्रयानुविघानेन प्रत्यक्षफरत्वादित्यटम् । 

सवकायाणामुत्पत्ता कारणत्व प्रतिज्ञातमाद~-सवकायाणासुत्प- 

चिस्थितिविनाश्द तुरति । उत्पात्तसतमरामा भावानां, स्थितिः क्रम- 

भाग्यनेकका्यकवृत्वं, विनाद्य: ्रध्वसस्तषां कारणमिति । अत्रतु 
यद्यपि सर्वकार्याणां हेतुरिव्युक्ते सवमेतदखभ्यते तथाप्यवान्तरषवि- 
राषायेश्चया मेदकथनम् 1 अथ तेषां हेतुः काट इति कथंज्ञायते 
दव्याह-तदृव्यपदेश्चादिति । तथा दयुत्पत्तो कालेन व्यपदरा मध्या 
न्दे उत्पश्नोढपराह्न उत्पन्न इति । स्थितो च मध्यान्हं यावत् स्थितोऽ 
पराण्डञ्चेति । विनासे तुप्रातर्विनष्टो वषान्त विनष्र हत्यादि । कारणन 
तु कायस्य भ्यपदेक्लो यथा चाक्षुष विज्ञानं मानसं विज्ञानमिति। 
अथ करणेनापि व्यपदेशः सम्भवत्यव-मुताः परमाणवा दण्डी 
पुरुष इति । सत्यम् । तथापि सम्बन्धे सति व्यपदेश।पलन्धेः, 
न चान्यः सम्बन्धोऽज सम्भवतीति कयकारणभावो ज्ञायते । 
अथारित सयागा, न गुणकमादेरव्यपदेदयताग्रसङ्गात् । आस्त च 
तत्रापि व्यपदेशः पृवाण्डे शाब्दः तथोल्श्षपणपित्यादि । अथाय ग्य. 

पदेशः सयुक्त समवायात् भविप्यत्तीति । नाभाव तदभावप्रसङ्गात् । 

अतः का्यैकारणभ।व एव सम्बन्धोऽभ्युपयः। तस्य हि व्यापकत्वादिः 
ति। तथा नियत पव का कुखुमादेः कायेस्यापलम्भो न कारा 

स्तर इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्य कारणत्व विज्ञायते तथाहिवं 

सन्तसमय पव पारलादिकुसखुमानामुद्धवो न कालान्तर इत्येवं का 
यान्तरेष्वप्युह्यम । तथा प्रसवकालमपेक्षत इति व्यवहारात् कार 
णत्व कास्य । तथाहि--सदहकः!रिण्यपेक्षोपलब्धेः कालस्य सहका 

रितामन्तरेण प्रस्चृतावथं व्यवहारो न स्यात् । तथा न परं युगपदादि- 

प्रत्ययदेतुः, क्षणलवनिमेषकाष्ठाकलामुद् तयामाहोरा्राधेमासमास- 
स्वेयनसम्बत्सरयुगकस्पमन्वन्तरप्रखयमदहाप्रकयन्यचहारहेतुश्चेति । 

तथाहि-परमाणोश्चावरुद्धनमोदेशत्यागापरक्षितः कारः श्चषणः। 
तहूं खवः । धोक्तानमेषश्च वद्वयम् । कठा निमेषाः पञ्चदश चेह 
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प्रकीतिंताः। विशत् काष्ठा काला प्रोक्ता कल। चरिरान्मुह्तकः । इत्यव 
मासादेरपि लक्षण पुराणगप्रसिद्ध प्राह्यमिति । स चायं क्षणादिव्यः 
पहारो विशिषटनिपित्तमाक्षिपति । नचान्यत् निमित्त सम्भवतीति क्रे 
यादः प्रतवधादिति कालसद्धावखिद्धिः। तस्य समवायेत्वगुणत्वध- 
तिपादनाये तस्येव गुणाः सदख्यापरमाणपृथक्त्वसयोगविभागा ईति 
वाच्यम् ¦ अत्र कषांचिदुत्पत्ता समवायिकारणमेतेगुणगणवान् 
काट इति । अथ द्रव्यत्वादेव ससख्यासद्भावसिद्धो किमेकाऽनको 
वति सदाय तान्नर।साषाह--काललिङ्गाविरोषादेकत्व सिद्ध 
मिति । कालस्य यट्छद्घ युगपदादिप्रत्ययरूतर तदविदि्टामिनि 
नानत्वाप्रतिपादकत्वम् । ननु चासद्धमतद्युगपदादिभ्रत्ययानां 

श (~ [अ ~ * (= ५ ^ परस्पर विरिणए्त्वत्ूनच कायवेखक्चण्य कारणवेलक्षण्यं विना 
भवनीति नानात्वमेव न्याय्यम् । सत्यम । कार्यवेटक्चण्या- 
दविज्ञायत पव साभ््रीवखक्षण्वम् । तच्च सहकायेन्तरानुप्रव्लेनापि 
धरत इति कथ कारस्य नानात्वम् । उक्तञ्ात्र विरशिष्टक्रियाप- 
चितस्य वििष्टम्रत्ययजनक्रत्वमिति । न चेव परमाणुनां चातुर्विध्यं 
व्याहन्यत इति पृववद्धाच्यम् । तदव नानात्वे प्रमाणाभावाट्रव्यस्य 
च सङ्ख्येयत्वादिव्यकत्व सिद्धम् । तथा तदनुविघानात् पृथक्त्व 
मिति । तनेकत्वेनानु विधानं साह चर्याय दयकत्वं तज्नावश्यमेक पुथ 
क्त्व भविष्यतीति । न चवं परिमाणविश्पणसादे चय्यंमस्तीति ज्ञाः 
नाथे क्रमातिक्रमण पृथक्त्वनिरूपणमिति । तथा कारणे काट इति 
वचनात् परममहत्पासमाणमिति । युगपदादिप्रत्ययनां कारणे का 
लास्यति सन्न दशयति । तथ।1हे-- युगप्रदादिप्रस्ययानां कारणे काट 
इत्याख्या सज्क्ेति ते च प्रत्ययाः सवत्र भवन्तीति ग्यापकत्व काल्. 
स्य । तस्माच्च परममहचमिति । यद् चाणुपरिमाणानधिकरणत्वे 
सति नित्यद्रव्यत्वात्परममदहस्वमिति पूकेवद् वाच्यम्। तथा कारण. 

परत्वादिवचनात् सयोग इति का(रणपरत्वा त्-करारणापरत्वास्च कायं 
परत्वापरत्वे इति सुतर दरोयति । कारणपरत्व हि कार्पिण्डसयागः 
परत्वोत्पादकत्वादुपचारेण विवक्षित दति वक्ष्यामः प्ररत्वपरीक्षायाप्। 
तद्धिनाश्चकत्वाद्विभाग इति । तस्य हि सयोगस्य कतकस्वादवश्यं वि 
नाक्तेन भवितव्यम् । स च सवेत्राश्चयविनाङामावाद्विमागादेव षि. 
नद्यतीति विभागः सिद्ध इति । अथ कालस्य कथं द्रव्यत्वं नित्यः 
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त्वं चेत्याह तस्याकाङ्नावद्द्रभ्यत्वनित्यत्वे सिद्ध इति । तथाहि गुण 
वत्वाद् न{{श्रतस्वाच्च व्रुष्य काटः । समानासमानजातायकारणास- 
म्मवाञ्चाकार्यत्वन नित्य दत्यत्तिदश्ाथः । ननु चात्र काटस्ये. 
कलायां वतमानादेव्यवहारः कथ स्यादित्याह काटरङ्िद्ध- 
विरेषादञ्जसेकल्वपीत्याद । यद्यपि काटलिङ्काविशषादञ्जसा मुख्यया 
वुत्यैकत्वं सिद्धम । तथापि सवक्रायौणां प्रार॑मश्च क्रियाभिनिवेत्तिश्च 
स्थितिश्च निरोधश्चेति तथोक्तास्त पवापाधयः तद्मेदान्नानात्व- 
सिति । तथाच प्रारर्मक्रियापलाक्चितऽनागतः काटः अभिनिवरं 
त्िरात्मलाभः तदुएटक्षितश्च वत्तवानः सथा स्थितिः क्रमभाव्यनेक- 
का्यकतृत्वं तदुपलक्षिताऽपि वन्तमान पव तस्य यावद्वस्तुसद्धावः 
दयाप्यत्वाद्यान्रह्धिवर्तत वस्तु तावद्रतमान इति । तथा निरोधा वि 

नाश्वः सदुपलाक्षतश्चातीत इति । अथ कथ नानात्वमुपचयत इत्याह 
मणिवत् पाचक्वद्धेति ¦ यथा मणेः स्वरूपापारत्यागेनवोपाधिमेदाटुप 
च्यते नानात्वं पीता रक्त इनि | तद्वदिहापि निन्नाक्रिय।पाधथिवरा- 
द्नमानादियद् इति । यथावा स्वरूपापरित्यागनेव पुरषस्य नानाक्रिः 

यावराःत् पाचक्रादिभेदस्तद्वनिह।पीति । वास्तवे हि मेद्बाधकाप- 
पत्तः । त याहि यदि वतमानाद्वास्तयो भद्: व्यापकत्व च स्यात्, 

एकस्य यस्तुने!ऽनककाटसम्बन्धाद्व्यपदेशयता प्रसज्यते । न हि वतं. 

मानेन व्यपदेशाः । गतातानागताभ्यामापि सम्बन्धात्, नाप्यतीतने. 

तराभ्यामपि सम्बन्धादग्यापक्त्वम्। तर्हिं नानकस्य पुरुषस्येकस्मिन्नव 
वेरो अर्तातानागतवतमानप्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति । ते तथा दष्टास्तथा 

चेकस्य विद्यमःनक्रियापलम्भादकास्मन्नेव देले वतमानप्रत्ययस्तन्रेव। 

न्यस्य क्रियोपरमादतीतप्रव्ययारऽन्यस्य चोत्पद्यमानक्रियापलम्माद्- 
नागत दाति क्रियावश्ादिव नानाप्रत्ययजनकत्वं पुनवांस्तवाऽस्य भद 
इति {स्थतम् ॥ 

दरति कारः ॥ 

[७ (४ ^~ £ 

(भा०) दिक् प्रूवापरादप्रत्ययालङ्खा । सूतद्रव्य. 

मवाधिं कृत्वा सूर्तेष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूवण दक्षि 
णेन पञश्चिमेनोत्तरेण पूवद्िणेन दक्षिणापरेण अप 
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रोत्तरेण उत्तरपूर्वेण चाधस्तादुपरि्टाचेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति, सा दिगिति॥ 

तस्यास्तु गुणाः सख्यापरिमाणपृथक्त्वसयो गावि- 
भागाः । कालवदृते सिद्धाः । दिग्लिङ्गविरहषादस्नसे 
कत्वेऽपि दिकः परममहषिभिः श्चतिस्मरतिलोकनव्य- 
वहारा मेरे प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवतः साचे. 
तुप सरयागविद्रषास्लषां लोक्रपाखपरिगहीतदिक्प्रद्ा- 
नामन्वथाः प्राच्यादि भेदन दराचिधाः सञ्ज्ञाः कृताः, 
ततो भक्या दरा दिकः सिद्धाः | तासामेव दवता 
परिग्रहात् पुनदंश सज्ज्ञा भवान्ति-"मादेन्द्री तरैहवा- 
नरी पाम्या नकली दारण वायव्या कौञरी रेकरानी 
व्राह्यी नागी चातः|। 

(मू०) दिक्षमाह दिगिति । छिद्धं मरमाणं, पूर्वापरादिभस्यय 
एव तत्र तारक्ञप्रपाणापित्यथेः । पतारशपस्यथस्य जनकत्वेन 
दिक् सिध्यतीत्यथः । तदेव विशदयति मूतद्रव्यमिति । अमूर 
द्रव्यस्य पृवादि परत्ययाययिं पृद्रोदिपरस्ययवत्रेपयसं च न द 
मित्यत उभयत्र मूतेत्वम्। काटे पूवापरादिव्यवहारस्त्वतीवत्वा 
द्योपाधिक एवेति बोध्यम् | पएूवेणेत्यादिकं स्वराधिकेणुप्रत्ययान्तम् , 
पाणिनिमते तु स्वमते स्वाथिकतृती यान्तम् । इदं पूतरेपिर्यादिरथेः 
अन्यनिपित्तास्तमवादिति । पृवस्यां दिक्नीस्येवमेव व्यवहारः, नच 
दिशोऽन्यत्तन्निमित्तं भवितुमहेति। काको यदि तज्ञेमित्तं तदा पुषका 
इत्यादिरेव व्यवहारः, पूवेदिभ्वतिनि वतमानवरस्तुन्यपि स्वात् । 
व्यत्वेन तत्र सख्यादिशुणपचक गाह तस्या स्तविति। कारषदेत इति। 
यथा काललिङ्गकाङिकपरलापरस्वाविेषात् कालस्येकत्वं तथा 
दिर्लिङ्गदेशिकपरत्वापरस्वाविक्षादिशप्यकत्वपित्यथेः । तथाहि 
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एकदेशमायिङ्स्य कशिप्पूेः कथिद पर इति प्रतीत्या पृवौपरयो्ै. 
स्तुनोः परत्वापरत्वे विषयीक्रियेत । अन्तरा बहुतरसंयुक्तसंयोगा- 
रपतरसयुक्तसयोगज्ञानं च तयोस्त्पादकम् । तयोर समवापिकारणा- 
निचते सयोगाः परापरवस्तुनोः प्ररपासस्यभावादनुपपन्नाः, अतः. 
प्रत्यासत्तिघरिक्रा दिकरप्पते । तस्याश्च सपस्तपरापरपत्यासत्ति- 
यटकस्व पति रिष्टुपत एकत्वमेव दिक्च इत्यथः । दि ग्छिद्धकरप्यपानदि- 
श्ोऽविक्षण दिग्लिङ्गप्यावरज्ेषः । यथा काल एकत्वानुव्रिधाना- 
तपृथकतवं तथा दिष्यपि। पूेदर्शितसूत्रात् यथा कार परममह्चं 
तथा दिहयपि । यथा पूतेद््षि्तापरसुजात् काठ संयोगस्नथा 
दिश्यपि। यथा काले ताद्रनाश्चकस्वाट्र मागस्तया दिशपपीत्ययः । 

ननु यदि दिगेकेव तदा कथ प्रास्यादयो दक्ष दिश इति व्यवहार 
इत्यत आह दिग्डिङ्घाविशेषादिति । दिग्डिङ्ाविशेषो ०्य।स्यात 
एव । तस्मादञ्जसा दि एकत्वे सिद्धेऽपि परममहविमिपरीच्या- 
यः मराच्यादिमेदन दशविधा दिशः संज्ञाः कृता इत्यथे; । कि- 
मथ पित्यत आह श्वतिस्मृतिलोकन्यवहराथमिति । 'भाचौ पवने दशे 
यजते'ति न प्रतीचीक्षिराः शयीत इति श्रोतो व्यवहारः) 

"आयुष्यं पराङ्मुखो यक्ते इति स्मातेः। "दक्षिणेन यादी'त्यादिर्हि 
टो किकन्यवहारस्तदयपमित्यथः। ताः संज्ञाः क पारिभाक्यः 
किंवा नेत्यत अ।ह अन्वयो इति । अन्येषामनुगतस्वाथां अन्येषां 
सम्बन्धस्वायो इत्यथः । स्वाथे हि दिशोऽन्येषां सम्बन्ध 
इत्यन्वर्थाः भ्राच्यादिसंज्ञा इत्ययः । केषां सम्बन्धस्वार्था 
इत्यत्राह भगवतः सत्रितुरिति । कऊोकपाटपरिष्हीतति । 

सुमेर परेतं प्रदक्षिणं यथास्यात्तथा अधवतपानस्यावतेयता(१) 

भगवतः सवितुर्ये संकोगविशेषाः पूवाचलापरिभागवच्छिनना 
~ 

न 
म 

1 

(र) वष्टयत इते पाठान्तरम । 

८५ 
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आकामंयोगविकेषास्तपामिन्द्रादि रोकपाटपरिग्रहीतादिग्द्नानां 
च सम्बन्धखार्थाः सन्ना इत्यथः । दिग्दक्ानापित्यत्न चाः 
पूरणीयः । तथाचेकस्या एव दिशस्तादशरमरिसयोगतादश- 

 दिग्श्षोपाधिक्यो दश्च सज्ञा इत्यथः । प्राच्यादिभेदेनेति । 
प्रास्यवाचीप्रतीर्यादिमेदन भिन्नाः सन्ना इत्यथः । प्रथमम. 
त्राश्चति सूयं इति प्राची । अवाक् तद्नन्तरपत्राञ्चति सूयं इति 
अवाचा । प्रतापमत्राश्चति इहि प्रतोचौत्यादि यथाकथञ्चिद् 

नुगतायेता बोध्या । नक्षत्रमण्डल् वेक्षया यतः प्रथिवी सा दिगघः। 
पृथिश्यपेक्षया नक्षत्रमण्डलं यतः सा दिगूध्वां इति बोध्यम् । 
अवान्तरोध्वाधोव्यवहारश्च वह्िज्वाला यत्र याति तदूर्ध्वं गुरुद्रव्यं 
यत्र पतति तदध हइध्येवं रीत्या । नतु सूयसंयागवङ्ास्छाकपा- 
छपरिग्रहीतदिम्देश्रवशाच्च दिश्चां मदेन सज्नादशकं परसक्तपित्यत 
आह अतो भक्तेति। अभक्तयाऽमेदेन तदेशदिशां मदापरिग्रहेण 
दशविधाः मन्ना इत्यथः । तामापेवेति । उपाधिभेदेन भिन्नत्वन 
ध्यवाहियपाणानां तासां दिशामवेत्यथेः ॥ 

( स० ) अथाचसरसङ्खत्य (द शपुपादेशति दिगिति । पूवापरा. 
दिपरत्ययलिङ्गतामेव स्फ़रयति मूनेति । इश प्रत्यये विभुना दव्य 
स्यावध्यवधिमद्धावां ऽस्ति हत्यत्रमुतपदः न ह्याकाश्चात् घरःपृव्ेणति स 
म्भवति घटम्थलेऽप्याक।शसस्वात् अत पवन घटाकाद्ाशः पूचेणति 
नन्वाकाशात् घटः पूवगनि मा भवतु व्यापकतया तद्वधिक्पूवेस्याः 

सम्मवात्, व्यापकतयवतु घट वकिाघक्रवृत्रममम्प सत्तया धटराकश्चः 

पूवेणति प्रत्यये किमपूवे तथाच क्रिमनि चत्, आकारस्य व्याप- 
कतया तदवाधक पूवदेशमाताव।स्थत्यमावाङिमानचेण तथामितानात्। 
इद पूवणेतस्पादिदयद्ादं पृवमित्यद्यथं। ननु परिङाषं विना कथं 
दिक् सिद्धिरत आ!ह अन्येति । आद्यो भास्वत्सखयोग इह निमित्त इदम 
स्मारप्रथमादेत्यसय गसिद्धामत्यथकत्वात् । न च प्रथमादिव्यसंयोगो 
मन्यत्र घर! द् साक्षात्सम्बन्धेन सस्मवति स्वमपखम्बन्धस्तु सम्ब- 
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न्धान्तरात् समवाति, परपरत्सम्बन्धघटकस्तु न पृथिव्यादिः पृथिव्या- 
दय सम्बद्ध ऽपि पतज्िप्रभ्रनी पृचापरादिप्रत्ययप्रागमावाद्।काशात्मना- 
स्त्वतिप्रसङ्कमयादव ततो व्यातौ, कालस्तु न परधर्मपात्रोपनायको- 
ऽतिप्रसङ्ग।त्। क्रियासयो गयास्तु नेको येन क्रियामान्रोपनायकतया सि. 
खस्य कालस्य सयागाएनायकत्वं स्यात, तस्मात् कालः क्रियामा- 
जओपनायक तयेव सिद्ध इति सयागोपनायकमन्यत्कत्पनीयम् । किञ्च 
का।ठेपनयेन सवेप्रमातृसाधारणो व्यवहारस्तन्यते चतेमानादेः ख. 
वौन प्रति समानत्वात् , असौ तु व्यवहारो न प्रमातृमात्रसाधारणो. 
ऽस्माक प्रख्या अन्येषां प्रतीचीत्वात् , तस्मादसाध्रारणत्यवहारनि- 

दानं द्रव्यान्तरमेव कल्पनीयम् । तदेव दिग्। नचोपाधिना सयोगने- 
वान्यथासद्धियेनेव संयागनेकस्य पाचीव्यवहारःतेनेवापरस्य प्रती. 
चीव्यवहारेण सयोगस्य सवसाधारणत्वादष्षु धमिग्राहकमानाद- 

साधारणव्यापारोपहारप्रापक्तया यति। न च कालप्यसाधारण 
्यवहार कल्पयति अन्र मध्याहुस्यान्य्राद्धरात्रत्वादिति वाच्यम्| 
अनर दिकश्शोऽपि प्रयाजकत्वात् कचलकालकितास्तु साघारण प्व 
वतेमानादाचसाःधारण्यानिरोश्चणादित्याचायीः । 

नन॒ इद मस्मात्पूवमित्यस्येद मस्पात्प्रथमादित्यसयोगसिद्ध मिति 
नाथः तथा प्रत्ययेऽवधिमताऽभावे अवाधभानानुपपत्तः । नचावधि- 
भान विन।सौ प्रथमादिव्यस्यागसेयागसखम्बद्ध इति प्रत्ययो नोपप. 
यने येन तादशो विषयस्य सावधित्वं स्यात् । नाप्येतद् पक्षयेद् पथ. 
मादित्यखयोगसन्निहितामिस्यथः । तथा चावभ्यवधिमद्धाव उपप. 
त हीत वाच्यम् । अत्र प्रत्यय आदिच्यसयागस्य घरे प्रत्ययेन स 
न्निध्रानमाचप्रत्ययेनोपनायिक्रा नापिक्चषणाः। न चतदपेश्चयदमादित्य- 
सयुक्तखंयोगाद्पयिस्त्ववादत्यधकत्वम् अस्मादिद पूवमित्यस्य भूय. 
स्त्व तु प्रलीचीप्रत्ययमितिवाच्यम् । अत्र घटकानामेव पनत्रिस्फुरणेन 
दिशो पारस्फुरणात्(१)तदपक्षयेद संयुक्तसरयो गार्पीयस्त्वर्वाद तिवत् । 
सत्र हिमवत्सयुक्ताऽ्य प्रदेशः तत्सयुक्तोऽयमित्याक्लय॒क्तसंयागा- 
त्पवायस्त्वमधिकत्व तु भूयस्त्वम् । किञ्च सयागस्य साध्रारणत्वमुक्तं 
तवप्युक्तनिवेत्यमेव । यद्वा इदमस्मात्पूचेमित्यस्यदमस्मादुत्तरसक्निहि- 
तादिष्यसयागचदित्यथैः, तत्सीन्नघानसीन्नधाननावध्यवधिमद्धवं 

आदत एव आदिमादित्यस्योगयोगस्तु न घटकमन्तरा घटते घारेका च 
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५. के ॥ ॥ 

दिगव ' योगस्य च साधारणमप्रास्तिरव विचित्राभ्यामपि सयोगार्भ्यां 
योग विना विशिष्टव्यवहारानुपपत्तः । वे्िण्रथं च दिगेकानिवत्यैः 
मव । यद्वा इद पस्मात्पूवमिच्यस्यादयाचलसान्निदितसथओोगादिंस्पथः। 
इदमस्मात्पशचिमयित्यस्यदमस्माद्चरमाचरखसयागवदित्यथः । तथाच. 
कस्यैव सय।गस्ययद पक्षयाद याच सान्निध्यं तद पक्षया प्राचीभ्यवट्ा!र. 
जनकन्व यद्पेक्षयारस्नाचल सान्निध्य तदपक्चया परतीचीत्यचहारजन- 
कत्वमिति साधारण्यं स्फुटमेव ।पवमस्मात्पूषेमित्यस्येदमस्मादुदयाच- 
रसयुक्तसयागाटपीयस्त्ववद् इत्यथः । तस्य चोदयाचलस्वद्पसयो- 
गपरस्परावादेव्यथः। न च सयोगपरपरान्यन्रात्तरित्य्च विना दिका 
युज्यते । कञ्च संयागस्य असाध्रारणव्यवहारधरापकत्व न धर्मिग्राह- 
कात् नवा.प्रमाणान्तरात्सिद्धम् ) तथाच धर्मिग्राहकदिद प्रमाणात्स- 
घसाघारणासाधारणव्यवहारसम उपहीयते नदि मथुरातः प्राग्दि्यः 
वास्थिताया काड्या केनापि प्रमात्रा ततः प्रत्यगवस्थितत्व व्यचही व. 

ते । काया एकः कश्चित् प्रमाता स्वापेक्षया प्रागचस्थितत्व व्यवह- 
रनि काश्चत् प्रव्यगवस्थिनत्वामत्यसाधारणामाति चत् । पव हि यै- 
व किञ्चिद वधिका प्राची सव क्रेञ्िदवधिक्रा प्रतीचोत्यवाघमेदमा- 
दायासाधारण्यमुपवण्यते श्टशश्चासाधारण्यं कालवल्यति(शयो हि 
कालो विद्यमानपिक्षयाऽनीतस्वादयुत्पन्नापेक्षया भविष्यत्वायदपक्चया 
वतमान: तदयेक्षय। सै वतेमानत्वेन भ्यवहियते इति चेत् । यदय. 

छया प्राची तदपेक्षया सा सर्वेः पाचीत्वन व्यवहियते इति साधार - 
ण्यस्य दिश्यपि सम्भवात् । इद तु असाधारण्य सम्भवति चलस्य 

यस्य पेक्षयेव काक्षी प्रागवस्थिता तस्येव प्रत्यगवसस्थिता भवति य 
पव काहथाः प्रव्यगवस्थितः स पव चत् प्राग् गच्छति तदैतस्य 
सृधरत्वात् । कालस्तु य एव यदपेक्षया वतमानं उ्यचहार तनोति स 
पव नातीताङ्केव्यवहारं तद् पेश्चय ति वेलक्षण्यात् । पवं चेवा्ध्ल. 
क्षणभ्यवहारसमर्पकतया दिक्रालयेवैंलक्षण्यमक्षतम् । युक्तयन्तर तु 
दिकसाधक कालभ्रन्थादवसेयम् । 

अत्रापि सामान्यगुणा पवत्याह तस्या इति । पकविशेष्यविधः 
नेषनिषेधफरखकत्वादिति भावः । अत्र प्रमाणमाह कालवदिति। 
लाघवादेकं तदुऽ्यापकत्वदे कपृथगत्वम्। विदववर्तिंपरत्वादिव्यव- 
हारप्रापकतया परममहत्परिमाणं परत्वाद्यसमवाधयिकारणतया स्यो. 
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गस्तद्विनाशकत्वाद्धिमाग इत्यथैः । एकत्वे नानात्वव्यवहारं काखवत् 
कथयति दिगिति । पुवादिप्र्ययादिलिङ्धावशेषात् । न चेक- 
येवा पपश्नामनेकां व्यवस्थापयति दव्यश्ः। प्राचीप्रवणे यज्ञन" 
व्यादिः श्रौतो व्यवहारः, "आयुष्यं प्राङ्मुखा भुक्ते हव्यादिः 
स्मातः, कश्ीमलकपुरात्पूचंण चादी?त्यादिटोभिकव्यवहारस्तात्स- 
जयथ स्गोदिप्रभवे्महषेभिः मरु प्ादश्चिण्येन गच्छतो भास्वतः 
खंयांगविशेष्रपरनुखत्य प्राच्यादयो दद सक्ञाः कृताः। प्रास्यादाना 
मेव चन्द्रादन् पुरस्छृत्येन्न्यादयः सज्ञा निवर्तिताः पृवादिमंज्ञाश्च 
प्ररृतभाप्यस्योापलक्षणत्वात् प्राग् अस्यां सवेनाऽखर्तति प्राची 
अवाग् अञ्चति, प्रतीपपमञ्खति, उदगञ्चति, इत्यचाच्यादेयः। प्राग- 
वाच्यादयस्तु दिगद्धयान्तराखुतया नेयाः । सूयांपक्षया यतः पृथिवी 
स।ऽध्रस्तात् पृधव्थपेक्षया यतः सुयः साध्यम्, पवं च दश्च यागिक्यः 
सज्ञा उपचारतो भवन्ति । वस्तुतस्तु षकेव दिगिति भावः। यदप 
क्षयोदयाचलसन्नादताया दिक् सा तदपेक्षया प्राची व्यवहिता तु 
प्रतीची पुवाभिमुखस्य पुंसः दक्षिणदिगूभागावच्छिक्ना पदग् दश्षि- 

क ८ 
णा वामभागावच््छिन्नोदीची । दृक्षिणत्वोदीचीनत्वे च शाररावय्रव- 
जातिविक्नोषावित्यपि वदन्ति । क्चिदेकादश्च दिको गणिताः तत्र यथा 
प्राच्यवाच्योरन्तरखेि दिग प्रागवाची तथोध्वाीधोन्तरारखादकसल- 
येति दिक् ॥ 

(व्यो०) इदानीं दिशोऽ्वसरप्राप्ताया लक्षणपरौक्नायं दिक् पृवा- 
पर।दिप्रत्ययलिङ्धत्यादि प्रकरणम् । 

दिगिति लक्ष्यनिदंश्षः । पृ्ापरादिप्रत्य्यलिङ्कति खक्चषणम। 
तथा पूर्वश्चापरश्च पृापरो तावादि्यैषामिति तथोक्तास्ते च ते 
प्रत्ययाश्चति ते सिङ्ग यस्याः सा तथति सग्रहाक्तं विवरणाथंमाह) 
मूतेमव्धि त्वा मुत्तेष्वेव द्रव्येषु विषयभूतेषु पतस्मान्मूतद्रव्यादिदि 
मूते पूर्वण दक्षिणेनेन्यादिदेश्चप्रत्यया यता निमित्तात् भवन्ति सा 
दिगति। तथाच दिगितरेभ्यो भिद्यते परवापरादिप्रत्ययलिङ्गत्वा- 
द्यस्तु न भिद्यते न चासावेव वथा क्षित्यादिरिति । व्यवहारो षा 
साध्यः । ननु च पृबौपरादिश्रत्ययाः परस्परापेक्षितया मूतष्वेव 
भवन्तीत्यसिद्ध ठक्षणाभिघानम् । नैतदेवम् । परस्परापेक्ष- 

तायामुभयामावप्रसङ्गत् । तथादहि-यदि पूवेमपेक्ष्यापरग्रत्ययो ऽपरं 
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चापेक्ष्य पवेश्रत्यय हत्येकषामाव अन्यतराभावादुभयाभावप्रसङ्कः 
न च निर्निमित्तः, कदाचिदुत्पन्नत्वादन्वयव्यातरकाभ्यां मुतद्रभ्यस्य 
व्यापारोपलन्धरङ्ुट्यादिभ्यपदे शाच्चानम्बनत्वम । न च तस्या विः 

शिष्स्य परत्थयजन्मनि व्यापारः, सवेत्राविशेषेण पृचापरादिप्रत्यया- 
विद्ाषप्रसङ्गात् । अथ मूतद्रध्यमेवावधिभूत निमित्तमिति चत् । न 
तस्य सर्वप्रत्ययेष्वविशेषात् । तथाहि नस्य निमित्ततायां यत्रेव 
प्च प्रत्ययस्तत्रेव दक्षिणादिप्रत्ययाः प्रसज्यरन्नविश्षात् । नापिसङ्कत 
पव निपित्तम्। तस्य हि निमित्त वना सर्वत्रा प्रसिद्ध वत्तः तथा हयक 
निमित्त विनेकत्च सङ्धनितः पवश्चब्द्रो नाथान्तर प्रवतत अथास्तिषूः 
वा दिदद्वानां सङ्कतप्रव्त्तःकारणमक यत्सद्धावादथान्तरेपि प्रब्रत्तिरि- 
ति चेत् ¦ सा तहिं दिगिति । अथाविश््रनया दिशो परारिप्रत्ययां 
वासनाचाद्धवन्तीति चेत् । तन्नावाध्यमानत्वात् । अवाध्यमानं 
ज्ञानं निविंपर्य न मवल्येव । शुकादि विज्ञानवद्विषयस्य चाङ्कुल्यादि- 

व्यप्रदिदहयमानस्यान्वयन्यतिरेकाभ्यां व्यापारोपलन्धरित्युक्तम्। न 
च वासनैवाज्र निमित्तम । तस्यावोधकव्यतिरेकणासंमवादिति पूर्व. 

न्यायादता विश्िष्टपत्ययाः पृचापरादयो न विश्निष्र्निामत्तमन्तरण 
भवान्ति । न चान्यन्निमित्त क्षित्यादि रूप सम्भवतीत्यतो निमित्त।न्त- 
रासम्भवाद्यदञ निमित्त सा दिगिति विश्लेषणविश्चष्यं न्यायः सर्वो. 
त्पन्तो कारणत्वं काटवद्रष्टव्यम् । 

समवायित्वगुणवक्वप्रतिपादनाथमाह- तस्यास्तु गुणाः सं. 
ख्यापरिमाणपरृथकत्वस्तयागविभागा इति । तत्र चातिदेशं 
करोति--कारवदेते सिद्धा इति । तथा दिरालिङ्गावेशे 
षात् विह्येषारेङ्गाभावाश्चैकत्व दिशः सिद्धम् । नु पृवापरादिप्रत्य- 
याः परस्परं विखक्षणस्येव निमित्तस्य प्रतिपादका दति नानात्वमेव 
युक्तम् । न । खहकारिवेलक्षण्येनापि भ्रत्ययवेलक्षण्योपपन्तिरित्युक्त- 
न्यायादतो द्रव्यत्वादेव संख्यायागसिद्धो नानात्वे प्रमाणाभावादेकः 
त्व सिद्धम् । तनेकत्वेनायुविधानात् साह चयौदेकपृथक्त्व चेति । पवौ 
परादिप्रत्ययानां कारणे दिगाख्येति वाक्येन परममहस्वम् । तथाच 
पर्वापरादिप्रस्ययाः सवेश्र निमित्तं विना न सम्भवन्तीति दिशो च्या- 
पकत्वात् परममदहस्वम् । तथा कारणपरत्वात् कारणापरत्वाश्च परत्वा- 
परत्वे इति सूञेण सयोगः सिद्धः । तथादहि-कारणपरत्वं परत्व. 



द्रव्यग्रन्थ दिको निरूपणम् । ३५९ 

व्पादको दि श्पिण्डस्यागः! अपरत्व च अपरत्वोत्पादको विवक्षित 
इति वक्ष्यामः परत्वपरीक्षायाम् । सयोगश्चकृतकत्वादवदयं वेनाच्ी- 
त्य।श्रयविनाह्यस्य स्व्रासम्मवाद्धिमागाद्पि नदयतीति विभागः क्लि. 
द्ध इत्यतिदेशाथः। तथा गुणवच्वाद् नाधितत्वाच द्रध्यम्।समानासमा- 
नज्ञाती वकार्णाखस्भव। चच अकायत्वन नित्यत्व चेति द्रव्यम् । अथे- 
कस्या दिकः प्रास्यादिव्यवदहारः कथं स्यादित्याद-दिगलिङ्काविश्े- 
षाद ञ्चसेकत्वपीत्यादि । तत्र हि यद्यपि दिहा लिङ्कानामविक्चषाश्नाना 
त्वाप्रसिद्धाचञ्जसा मुख्यया ब्च्येकत्व सिद्धम् । तथापि सवितुयं 
सयगाः रखक्पाटखपारगरटातादषप्रददचाः खहटात वभक्तपारणामः। 

यदि वा भगवतः सावतुय सयागास्ते केषामिति विवक्षायां संब. 
न्धस्यापि विद्यमानत्वाद्यक्तव षष्ठी | छोकपाटपरिगरहीतदिकप्रदेश्ा- 
नामिनि। अन्वथाः अनुगनाथाः प्राच्यादिभदेन दराविधाः दश्राप्र- 
काराः सन्ञाः ऊनाः परमषिभिरिति । क्िमथेमित्याह-श्रुतिडच 
स्म्रतिश्च टोकश्चति तथोक्तास्नेषां सव्यवहाराथेमिति । श्रोता हि व्यव- 
हारो वायव्यां गचयमालमेत' । स्मातम्तु ्राङ्तुखो मुञ्रीतः । छो 
किक्ा“प्यस्मदू्द्धाः प्राङ्मुखा यज्न्तस्मेत्यादि व्यवहारस्य प्रसिद्ध 
अमित । अथ टोकपारुपरिगरहीतदिकप्रददोः संयोगा भगवतः कथ 
भवनीत्याह- मर प्रदष्चिणमावतमानस्येति । प्रदक्षिणं हि यथा 
भवनि तेथा मरु परिभ्रमतोपि वरिष्संयागाः तदशान्च प्राच्यादि. 
व्यवहारः, अन्वयव्यातरकाभ्यामुपरलम्माच्च। तथाहि-उदयस- 
मये सवितुर्दिकूप्रदेशेन यागाल्पाचीति व्यवहारः । तत्र हि प्राक् 
प्रथममओ्चति इति कृत्वा । एव मध्यान्दसमये दि क्प्रदेहान सयागाद 
क्षिणेति व्यवहारः । तथा चापराण्दं तदयोगात् प्रतीचीति च । पव- 
मुदाच्यादिष्वपि वाच्यम् । नन्वेवं तिं स एवादित्यसंयागोस्तु पू. 
परादिष्यवदहारविषयत्वे अन्यादित्यपारिक्रल्पनायामनवस्था स्यादति 
निभित्तान्तरयेव न्याय्यम् । न चादित्यपरिवतेनं सवत्र सम्भव. 
तीति। तच्च परवापरादव्यवहारभावप्रसङ्गः । तस्मादकाप्यनेकसं- 

योमोपाचता विशिप्रव्यवहारसमथंत्यमभ्युपगन्तव्या । अतो भक्त्यो- 
पारण दश्च दशः सद्धास्तासा चपिचारतद्शा दवचनपिारग्रहव्- 

शात् पुनदश सक्ञा भवान्त । महद्रण पारगरहता मादन्द्रा वद्वान- 
रण पर्गहाता वरईदवानरात्यव न्यास्वपाति। 

ते देक् ॥ 



३२६० स्टीकप्रशास्तपादमाष्य 

८ भा० ) आत्मत्गासिसंबन्धादात्मा। तस्य सौः 
्षम्याद प्रत्यच्चत्वे सति करणैः शाब्दाद्यपल्ध्यनुभितैः 
आच्रादिभिः सप्रधिगमः क्रियते । वास्पादीनामिव 
करणानां कलृप्रयोज्यत्वदशोनात् शब्दादिषु प्रसिद्ध्या 
च प्रसाधको ऽनुमीयत। न कचारीरन्द्रियमनसामनज्ञत्कात्, 
न शारीरस्य चेतन्यं घटादिवित् भूतकायेत्वात् मृते 
चासंमयात्। न्द्रयाणां करणत्वाल् उपहनेषु चिषया- 
सान्नेष्ये चानुस्मृतिदरनात् । नापि मनसः करणा- 
न्तरानपष्षित्वे युगपदारोचनस्परतिप्रसङ्खात् स्वयं 
करण भावाच । परि राषादात्मकायत्वान् तेनात्मा सम- 
पथ गम्यत । चारीरसरमवायिनीम्यां च हितााहेतप्रासि 
पारहारयोगमाभ्यां प्रत्तिनिघ्रत्तिभ्यां रथक्रमणा सा 

राथवत् प्रयल्रवान् वियरस्याधिषठाताभ्नुमीयतप्राणा 
दि सिञ्चति । कथम् १ शरीरपरिगृहीने वायो विकरूतकम- 
दशेनाद् नखनाध्पापयितेव निमषान्मेषकमणा नियतन 
दारुयन्त्रप्रयाक्तेव दृहस्य घ्द्धिक्षनम्रसरारणादनि- 
मित्त्वात् गृहपालतिरिव अधभिमतविषयग्राहककरण- 
सम्बन्धानमित्तेन मनःक्मणा गृदकोणेषु पलकमेरक 
इय दारकः नयनविषयालाचनानन्तरं रसानुस्माति- 

कमेण रसनविक्रियादकश्ानादनकगवाक्लान्तगनवेक्षक- 
चदुभयदङीं कथचिदेको विज्ञायत । सुखदुःखेच्छदेष- 
प्रयश्च गुणगण्यनुमीयते ।ते च न क्ारीरेन्द्रियगुणाः। 
कस्मात् ! जदङ्रणेकवाक्यता भावात् प्रदशत्त्तित्वा- 
दयावद्र्यभावित्वाद् बद्यन्द्रियापत्यक्षत्वाच तथार्शा- 

ब्दनापि पृथिव्यादि कब्दन्यातरकादिति। 



द्रड्यग्रन्थे आत्मनिरूपणम् । ३६१ 

तस्य गुणाः बुद्धिखुखदुःखेच्छःवरषप्रयल्लधर्माधम- 
सस्कारसख्यापरिमाणप्धक्त्वसंयागविभागाः। आ 
त्मा लङ्गा धिक।रे वुद्खयाद्यः प्रथल्ान्ताः सिद्धाः । धमा- 
धमावात्मान्तरगुणानामक्रारणत्वव चनान्। सस्कारः 
सश स्युत्पत्तो कारणवचनात॒ । व्यवस्थाव चनात् सख्या । 
प्रथकत्वमप्यत एव । तथाचात्माति वचनान परमम. 
हतपरिमाणम् । सन्निकषजत्वान् सुखादीनां संयोगः! 
तद्धिनाक्षाक्रत्वाद्धिमाग इति ॥ 

( प° ) आत्मानपाह आत्पसरति । सपवायन ज्ञानाश्रयता 

वच्छद्कमान्पत्वं जातिरीशवर साधारणी । सा चान्यात्मन्पप्रत्यक्ष- 
त्वेऽपि योगिव्यक्तरात्पनि पनसा प्रत्यक्षोक्रिथते, परमाणव. 
प्रयक्षमपि पृथिवीत्वद्रग्यत्वरादिक धटादावित्र चक्षुषा । मानस 

प्र्यक्षस्यापि तस्यानुमेयत्वपप्यह तस्य साम्यादिति सौ- 
म्यं बहिरिन्िखग्रहणयाग्यताव्रिरहस्तस्पादभस्यक्षत्ेऽपि बहि- 
रिन्दरिाप्रत्यक्षत्वे सत्यपि करणेः श्रोत्रादभिस्तस्यायिगमो- 
उनुमितिरित्यथेः | ननु करणानां श्रोच्रादीनामतीन्द्रियत्वात्कथं 
तेरनुमानपरित्यत आह शन्द्।यरुपटन्ध्यनुमितैरि ति । शब्द् युष - 
छन्धिमिः श्रात्राद्युमानं यथा-रब्दाद्यपरन्यः करणस।ध्याः 

पुरुषन्यापारत्वात् दात्रादिकरणक्राच्छदादे क्रियावत् इति। 
श्रोजरादिभिरासातुपितिस्तु यथा-श्रत्रादीनि कतैव्यापार्याणि 
करणत्वाद्रसीवत् । वासी छिदाकरणमस्नविशषः(१)। वास्यादौ 
साध्यहेलोः सहचारं दशेयति वास्यादनापितरेति । आत्मनि 
पमाणान्तरपपि दशेयति शब्दादिषु प्रसिद्ध चति। शब्दा दि- 
ष्विति षष्ठ्यथ सप्तमी । शन्द्रादीनामित्ययेः ! शब्दादीनां भह्- 

(१) यन्त्रविशोेष इति पाठान्तरम् । 
४६ ॑ 



२६२ सरीकप्रशास्तपाद्माच्ये 

एषा सिद्धा ज्ञानेन प्रसाधको ज्ञाताऽनुपीयत इत्थथः । तदतु 
पानं यथाज्ञानं इचिदाभ्रितं कायेसख।दूगन्धवदिति । आश्रितस्े 
च सपत्रायेन बोध्यम् । तेन न शरीरेण सिद्धसाधनम् । ननु 
दारीरे बहिरिन्दिये पनास वा समवेतं ज्ञानमस्तु इस्यत आह न 
श्रीरश्द्रियेति । एषां नाधेगप शइत्यनुषङ्कः ¦ तत्र हेतुमाह अत्न 
त्वादिति । तेषां ज्ञानानाश्रयत्वादित्यथेः । तषां प्रस्येकं चेत 
न्याभावं अ्राहयति न हरीरस्यत्ति। चेनन्यपिति । चेतन्यं ज्ञानं 
तन्न शरीरस्य । तत्र हेतुमाह परटादिषदिति। मृतत्वातकायला- 
च्चेति हेतुद्रयम् । घटादिवदिति दृष्टन्तः । 

नन्वमरयाजकापिदं भूतस्य कायस्य घा चेतन्याश्रयस्रे को 
विरोध इत्यत आह मृते चति। यदि श्षरीराधितं चेतन्यं स्यात्तदा 
पते शरीरेऽपि स्यात् तत्र तद सम्भवात् तदद्शनादशरी रातं (र) 
चेतन्यमित्यथेः । वहिरिद््िपाणां चेतन्याभातरं ग्राहयति 
नेन्द्रिप्ाणापिति । न दहिरिद्धिमाणामित्यथः। हेतुमाह करणः 
सादिति । जखानयनकरणप्रटादिरत्र टष्ठान्तः। अत्राप्यप्रयो- 

जकत्वपाशक्यान्यद। ह उपहतेःस्वति। अनुस्मृतिं ज्ञानविक्नेषः | 

सा यदि श्रोत्रादीद्धियप्तमवेता स्यात्तदा बाधियादिहेतुरोग- 
बिशेषादिना उपहतेष्विन्धियषु सत्सु स्परतिनं स्यादाश्रयस्योपह- 
तत्वात् , तेषूपह ष्वपि दृश्यमाना तत्स्पतिराश्रयान्तरमधिगम- 
यत्तात्यथेः । स्मृतेरिन्द्रिमाय्रना्रयतरे हेखन्तरमप्याह परिषया- 
सांनिध्यादिति। इन्धिमेण स्वेन जन्येव स्मृतिरिन्दरियसमव्रेता 
वारय ऽन्यथातिप्रसङ्गात्, तथाचद्धियस्य प्रातराधकराद्विषयवि 
नाक्षात् विषयस्येद्द्ियाप्तान्नेध्यादिन्धियण तद्जननऽपि दृश्य. 
पाणा स्मृतिः; आश्रयास्तरपप्रिगमयतीरपथः । न च स्वजन्या- 

(१) तदसम्मवान्न हासीराश्चतमिति पाठान्तरम् । 



द्र्यग्रन्थे आत्मनिरूपणम् | २३९५३ 

यु भवजन्यसस्कारसस््रात्तत्स्प्रतिरेति वास्यम् । सस्कारस्यन्द्रिः 
या्राततत्वात् , अन्यथा इन्दरिषस्यो पयाति नाके बा स्मृतिने स्यात् । 
नन्वेवं भूतत्वेन कायस्ेन वा चेतन्यस्य शरीरदात्तित्वे उपपति 
वरिषयासान्निध्ये च स्मृतिद्शेनात् बहिरिन्दिषादत्तिस्रे चाभूते- 
ऽजन्येऽनुपहते केनाप्यपतिबद्धे विषयसन्निकर्षे च मनोरूपेन्दि- 
पे चेतन्यमास्ताम् इत्यत आह परनस इति । 

अयमभिप्रायः । ज्ञानाश्रयस्वेनातुमीयपानं मनो कैव 
स्यात् न ज्ञनकरण, तथाच चक्ुरादीन्दरिसाणां युगपत्तत्तद्िष 
यपर्निकर्प मनसस्तत्तदिन्दियसान्िकषापक्षां तिना युगपदनेक. 
स्यालोचनस्य ज्ञानस्य प्रसङ्गात् करणस्पेव कतरव व्यापारमा- 
तरजनननियपामावात् । अथ यदिन्द्रियषयुक्तं मनस्तदरीयविषयातिष- 
यकमेव ज्ञानं मनसा स्वस्मिन् जन्यते दृप्युच्यते इति चेत्, तथापि 
्नानाश्रयतयेव सिद्धं मना न करणतमेयतस्तदेवासमेति पयंवति 
तम् , मन इति तस्य संज्नामात्रमेद्ः स्यात् । तथा चात्मा तावतैव 
सिद्ध एत्र स्यात् , परन्तु युगपदनेकन्य।पारपत्तित्रारणायमेक 
मात्रव्यापारजननहतुकरणमनुमातुमवक्ष्यते \ तच्च मनो. 
ग्रन्थे वक्ष्यत इति भावः| ननु करणतयव परनोऽनुमाय तत्रेव 
ज्ञानाश्रयताऽनुमास्यत् दत्यत आह स्व्रयं करणमावच्चेति | 

स्वस्मिन्नित्यर्थे स्वरयपिति । करणतयाऽनुमाने स्वस्मिन्भनसि 
तानकरणभावात् ज्ञानकरणत्वात् न ज्ञानाश्रयतरपिःेययः । ज्ञाना- 
श्रयासिद्धौ निराश्रयस्य ज्ञानस्येवामिद्धां त्कररणानुमानं न 
सम्भवति । ज्ञानाश्रयानुमाने च ज्ञानकररणभिन्न एवाप सिद्ध 
इति मनसः करणतामात्रं, ततो न ज्ञानाश्रयत्व मित्ययेः । आत्मका- 
येस्वादिति । चेतन्यस्येति शेषः । 

ननु शब्दादीनां ज्ञानेनैव तदाश्रय आस्मानुर्मायत इस्यक्तं 
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अत्मपदायंक्ताधने च न स्व्रास(पदाय)पात्रसाधनयुदेहपम्, 
किन्तु सकलात्मसाघनमेव; तथाच परज्नानस्याप्रयक्षस्रनानुमा- 
रा ऽन्न।तत्वात्कथं तजूत्नानेन तदनुमानमित्यतः सकरखालमसाधक- 
प्रत्यक्षषहैतुना तत्साधयति शरीरसमवायिनीभ्यापिति । भ्रयतवान् 
विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठाता संयोगी, सखपरमाधारण आलमाऽन- 

मयत इत्यथे; । केन हेतुन।ऽतुमीयते इत्यत्राह (स्वपरसाघारण) 
्रहत्तिनि्टत्तिभ्यापिति । ्त्तिनित्ती प्रयतविशेषौ, तत्पद्द्रयस्य 
तज्लन्यक्रिय। परत्वेन प्ररृत्तिनिटत्तिजन्यकरियाम्पापिययेः । क्रे 
यापात्रस्य वाय॒वादो व्यमिचारालहात्तिानित्तिजन्पक्रिये एत्र 
प्रयेकं हेत् । तया; क्रि यय।: प्रहटत्ति निदटात्तजन्यतां ग्राहयति हिता- 
हितेति। तयोः प्रा्निपरिहारौ यथासंख्यं बाध्यं । तव्योगयाभ्या- 
मित्यथः । वास्वादिक्रिया तु न व्।य॒वाद्ष्हताहितमरा्षिपरिहा- 
रयोग्या । शररं प्रयत्रवत्सयुक्त हिताहितमान्निपरिहारयोग्यक्रि- 
यावक्वात् इत्यनु माने हेतोः परक्षष्टसतितं साधयति शरीरेति । 
शरीरं सपवायि ययोसतारजाभ्यापिरयथे; । तत्र टष्न्तपाह 
रथकर्मणेति । मरयन्नेवतः सारथेः रथाधिष्ठानं मथा रथकर्मेणा- 
ऽनुमीयत इत्यथः । हेखन्तरमाह प्राणादिभिश्चेति। आदिना 
हारी राभ्यन्तरचारिअपानादिसमस्तवायुपरिग्रहः । नतु प्राणादेः 
पयत्नवदनधिष्टितक्नरीरेऽपि सम्मवराऽस्तु कथं तेषु व्याप्निरिति 
पृच्छति कथमित्यनेन । उत्तरयति शरीरपरिगृहीत इति । बाया 
स्वाभाविकी तियेगतिष्तस्योध्व।धोगतिरूपे कथे तु विदतं कमै, 
तदश्नाच्छरीरेऽधिषटठाता भयन्नवाननुमीयते इत्यथः । अत्र 
ृष्ान्तः भञ्ेति । भल्ञा ककारस्य वायुपेरकचमपुटिका 
तदाध्पापयित्ता तदीयवायुक्रियाजनकः कमकार इयथः । 
भयोगस्लेबम्-जीचच्छरीरं पयत्रवदापेषटितं संमूडनरहितवि कृत 
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क ८५ क्रेयवाय्वाश्रयत्वात् भस्चाददिति । हेत्वन्तरमाह निमेषोन्पेषेति । 
नियतेन व।यूवादययमिघतजन्यभिन्नतया नियतेन स्वाभाग्रिकरन 
निमेषोन्पेपरूपचक्षुःपक्षपकपेणा विग्रहस्याधिषटातः प्रयत्तव्राननु- 
मीयत इत्ययेः । दारुयन्त्रनिमेषोन्मेषकमपरंणा द्।रुयन्त्रपयोक्ता 
-शिस्पीव । प्रयागस्वेव- जीवच्छररं प्रयत्रवदधिष्ठितं बास्रा्य- 
भिधातजन्यमिन्ननिपेषान्पेपव्वात्तादसननिमपोन्भेपवरि तिष्ठद सुय. 
न्त्रघरदिति । हत्वन्तर माह दहस्यति । देहस्य द्धिः पुष्टिः, षत 
भग्रयोः सराहणम् पूत्रातरस्यावतूकरणम् , आदिना चष्टापरिग्रहः । 
तज्निमित्तसादित्यथेः । प्रयत्नवान् देदस्याथिष्ठतातुपीयत इत्य- 
लुषङ्गः । अन्न दृष्टन्तं गृहपतिरिविति । आदिपदग्रा्ण हेतुना. 
ऽनुमाने तु नग्रहपतिदृष्टान्तः, ग्रहस्य चष्टामावात् , पयत्राधान- 
शरारक्रियाया एव चष्टाखतात् | प्रयोगस्तवं-जीवच्छरीरं प्रयत्न. 
वदाधिष्ठित रद्धयादिपत्वात् रद्धयादिमद्ग्रहादितवदिति । हेत्व 
न्तरभाह अभिपतति | बहुयु तस्तुषु पुरःस्थिनषप्यरपि यत्र वस्तुनि 
दिहक्षा सोऽभिपतो तरिषयततद्राहकं करणं चक्षुतःसम्बन्धनिमि- 
तेन मनःकर्मणा विग्रहस्यायिष्ठता प्रयत्रवाननुपीयत हस्यथेः । 

विषयेन्दरियसंयोगहेतोषनःकमणः प्रयत्रत्न्तं प्रिनाऽन्याप्योज्य- 

स्वादन्यथा सुषुप्रस्यापि मनका तादशसेयागजननापत्तः, गृहकोण 
इ्यादिरव्र दृष्टन्तः । पलक खेछात्रिरीषं शचेश्ुनां जतुगुटिका । 
गरहको गेषु व्यव्रस्थितं गुटिक्रान्तरे उस्वन्तरे घा पेखकरपेरको दार 
कः शिशुरिवेत्यथंः । अभिमतविषवगुटिका मरयोगहेतुगुटिकाकमं- 
णापि तस्रेरकः शिश्युरनुमीयते । परयागस्वेवम्- मनः भयनवद्- 
धिष्ठितम् अभिपरतविषयसंयागहैतुगतिभखात् ययोक्तदारकमेरित- 
पेटक दिति । अभिपतसं योगस्तु चश्षुषस्तद्धतुक्रियमनपः, पेरुके 
त्वभिभतः संयोगः स्वस्येवेति विशेषो बोध्यः । रस्नेद्धियवि- 
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कारणापि तदनुमानमाह नयनविकषेषेति । नयनवििषयस्तिनिति- 
इ्यादम्टद्रव्यं तस्यालचनं चकषुषा ग्रहणं तदनन्तरं रसानुस्प्र- 

तिः तदीयाम्छरपस्परणम् । ततक्रपणेति । तत्क्रमेण रमनेन््ियस्य 
रिक्रियाया रसनायाभ्ुदकाविभाववरूपस्य(१)व्रिकारस्य दशेनादु 
भयदशी अम्ठद्रव्यतद्रसद्रयदर्श। तदुमयन्ञाता आमा यथाऽनुपी- 
यत इति परत्रान्वयः । क्रमणेत्यत्र क्रपश्च अम्छरसस्मरणानन्तरं 
तद्राहकस्यातीन्द्ियस्यानुमानम् , ततस्तदिन्दियस्य बिकारदशे- 
नादियथेः । रसनन्द्रियिकरारस्याम्लदरव्यर तदु भयङ्गानं विन।- 
ऽतुपपत्तेः, तदुभयज्ञानस्य तदुभयन्ञातारं तच्छरौरायिष्ठातारं विना 
ऽसुपपत्तरिति क्रमण तच्छरौराधिष्ठाता तदुभयदर अनुषीयत 
इत्यथः । अत्रोमयददित्वमात्रे इष्टान्नमाह अनेकगवाक्षति । गवा 
पतो ग्रह च्छादनजालमागेः अनेकतच्छिदरैः पेक्षकपुरूषवदित्यर्थः, 
तस्याप्युभयद चित्रात् । सुखादिगुणेरपि तदनुमानमाह सुखदुः 
खेत्यादि । सुखादिकं द्रव्यसमवेतं गुणत्व स्यनु मानेन गुेगे 
ण्यतुमीयत इत्ययः । नन्वत्र शरीरसमवेतत्वेना्थान्तरं स्यादि- 
त्यत्त आह ते च गणा इति । कस्मादिति । श्रररेन्दरियगुणन्वा 
भावः कस्मादिति पृच्छति । अहङ्कारणति तदुत्तरम् । अह पिति 
बुद्धि षिशेषणत्यथंः । तदेकवक्यताभावादित्यथेः । अत्राभाव्रपदं 
विरोधपरम् । एकवाक्यतापदं च सपानाधिकरणण्यातुभवपरम्, 
तथा च अहंकारेण सह सामानापिकरण्यानुभवविरोपादित्यथेः। 
तथाहि योऽहं जन्मान्तरे कृतपुण्यकम। सोऽहमिदानीं सखी योऽहं 
कृतपापकमा सोऽहमिदानीं दुःखी योऽहं पुण्यकमे करोमि साऽ ज. 
न्पान्तरे सुखमिच्छामि दुःखं च द्वेष्मि योऽहं जन्मान्तरे सुखपिच्छ: 
मि सोऽहं धमां यज इत्येवमहन्त्वेन येषां भुखादीनां सामानाधि 

४ (९) रसनायाः सूणिकाविमावणरूपस्यति पार।न्तरम् । 
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करण्यमनुभूपते तेषां सुखादीनां शरीररत्तित्वविरोधादहित्यथः | 
न ह्यहन्त्वसापानाधिकरण्येनातुभूयमानयाजन्पद्रयींयपुण्यसुखा- 
द्योः शरीर ्तिरवं, सम्भवति जन्पद्रये शरीरभेदात् जन्पद्रयवर्ति- 

भिन्नपदार्थनेचोपपत्तः, स एव सुखाद्याश्रयः । ननु योऽहं गौर 
आसं सोहमिदागी दुःखात् कृष्णः योऽहं कृश आसं सोऽहमिदानीं 
स्थूल दइत्यत्राहपदाथसमानाधेकरणगोरत्वकृश्षल्वादनिां बुद्धि 
शरीरमदमेवावगाहत इति नामामेद्ं गौरत्वादेरात्पन्यभावात् इति 
चेन्न । तत्र शरीरेऽदहंपदाय।बुद्धश्चपल्वात् पूवद शितपरतीत्या बाधि 
तस्ेन प्रमालरात् अवस्थाभेदेन शरीरभदात् शरीरमेदवुद्धेरपि 
तत्र श्रमत्वात् । न चेवं चेत्रगृहे जातस्य शिषोगवस्थामेदेन 
ररौरभेदे चेघ्रपु्रलव्याघात इति वाच्यम् । चजपुत्रशरीरारम्भ- 
काञ्रधशरौरान्तरस्यापि चेत्रपुत्रत्वस्वीकारात् । एवमिन्द्ियगु- 
णत्वामावोपि बोध्यः । इद्ियाणामपि जन्मदरये भेदात् । सुख।- 
दीनां सरीरेन्द्रियगुणत्वामाव्र हेत्वन्तरमप्याह प्रदेशेति । एक- 

देशमात्रहत्तिगुणलसादित्यथेः । इदं च शरीरेन्द्रियसतयोगविभाग- 
योग्यमिचारि अतोन हारीरेन्दियगुणा इत्यत्र न स्पशव 
पशुणा इत्यथः । तेनाक्तसंयागे श्रत्रेन्द्ियनिष्ठशब्दे च नव्य- 
भिचारः । े खन्तरमादहायावदृद्रव्यति । सुखादयां न शरोरस्ये- 
ह्दरियस्य वा गुणा अयावदुद्रव्यभात्रेात् अश्रयद्रव्य सत्यपि 
तत्र खसमानजार्तीययावरतामभावादित्यथः । घुखादीनापाश्रः 

यो हि कदाचेत् पुख। दिजातीययावतामभाववान् , सषरीरपेन्धर- 
यवान कदाचिदपि स्वगुणरूपादिजातीयानां यावतापभाववदि- 
स्यथः । अत्र चोत्पत्तिक्षणं विनति बोध्यम्, तस्षणे शरीरेन्दि- 
ययोरप्यगुणलाह् । हेत्वन्तरमाह ब्यन्दियेति । बह्मन्दियम 

ॐ क, (७. 

त्यक्षदत्तिगुणलसरव्याप्यनातिराहियादित्यथेः । तेनेन्द्िययुणस्य 
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बाछचिन्द्ियाप्रत्यक्षस्वेपि न तत्र व्यभिचारः | यथोक्तजातिराहि- 
स्यामावात् । सुख!दिक तु तद्राहतमवात्पसाधक्रम् | प्र्यक्षपाह 

अहंदठ्द नेति । अत्र वरिषयीङ्रतत्वादिति पूरणीयम् । अहश्नष्द- 
पदं च अहमित्यव प्रस्यक्षपरम्। तथा चाहा्मातप्रस्यक्षीवपय- 
त्वादित्यथेः | देदशमत्यक्षस्य चन शरीरं विषयः, अहं शरीरीति 
भदन प्रतीतरिति भावः| नन्वहमिति प्रत्ययः पृथिव्यादिक- 
मेच व्रिप्याकरोत्वित्यत्राह पृथव्यादुश्चब्देति | अहं पृथिवीत्येवं 
शब्दप्रयोगाभावादित्ययः। 

आत्मनो गुणानाह तस्य गुणा इति । पपरु गुणेषु सूत्र 
कारसम्पतिपप्याद आस्पारङ्कति । आसमना लिङ्गानि 
साधकानि तेषार्पधिकारे कथन बध्यादयः सिद्धा इसय- 
थः । वुध्यादीनां तदुगुणतराम।वे तरिलद्गवचनानुपपत्तरिति 
भारः । पमोधर्पसिद्धौ तत्सम्पातिमाह धपाघपविति । 
विहितनिपिद्धकमभ्यां धमाधम जन्यत्त काछान्तरभातरिनोः 
सुखदुःखयेपरिहितनिपिद्धकषेभ्यां साक्षाजनयितुमसामथ्यैन त- 
व्यापारौ स्थिरौ घमाघर्मो कस्प्येते । तन्न अ्यप्येकरणावपि धपाष 
मे¡ भिन्नात्मनि सुखदुःख जनमेतामित्यत् सूत्रकरेणाक्तम् अतसा- 
न्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्यकारणत्वादिति । व्यथिकरणधमीष- 
मात्मकगुणानां व्यधिक्ररणसरुखदुःखात्मकगुणाजनकसवादि ति 
तदर्थः ¡ ततो धमाधम मिद्धावित्यथः। धमधम इटशा- 
काट्ासपाधानयोरसम्मवादिति भावः। संस्कारसिद्धो चत्रकार 
सेमतिमाह संस्कारः स्पृत्युत्पत्ताविति। 'आच्ममनसाः संयोगात् 

संस्काराच्च स्मृतिरिति स्रम् स्मृत्युत्पत्तां सस्कारस्य हेतुख- 
कथनात् सेस्कारस्तद्रवनात्सिद्ध इयथः । संख्यायां बूजकार - 
सेमतिमाह व्यवस्थावचन।स्सिख्पति । ननानात्माना व्यवस्थाः 
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इति सूत्रम् । अहपयपित्यादि व्यवस्थावशादात्मानो नानेति 
तदथः । नानात्व च बहूतसंख्या इत्यतस्तद्रचनात् संख्या 
सिद्ध्यः । तद्रचनादव पृथक्त्वापेद्धिरियाह अत एवेति । 

अत एव-बहुत्वसरख्यायाः पृथक्त्वामावेऽसम्भवादित्य्थः । 
आसानि परममहस््रपरिमाणे सूत्रकारसंमतिमाह तथा चापप 
ति । विभवान्महानाक्राक्षस्तथा चा्पति च सूत्रम् । तथाचति। 
आकाश्चतुस्य पएवेत्यथेः । आकाञचतुस्यतवनात्मकथनात् पर- 
पपहस्वपित्य्थः । नन्वात्मनो विभुत्वं इत इति चेन्न । 
अविभुत्वे शरीरावास्छन्नत वाच्यम्, अवच्छन्नद्रव्यते च 
मूतस्वं वाच्यं, तच्च मुतस्वं यदि नित्यं तदा परमाणुत्वनियमात् । 
अथास्त्वसो परमाणुरिति चेत् । न। भरत्यक्षङ्ञानादिगुणाश्रयल- 
वाधात् । अथास्त्वसावयवीति चन्न । अवयव्रिनोऽनित्यत्वनिय- 
मेन उत्पाततिविनाकशपरसङ्गात् , तथाच तस्मिन्नष्टे शमाघ्युमकम- 
करभोक्ता कथ्िन्न स्यादित्यथेः । तत्र संयोगविभागौ 
साघयति सनिकषेजलवास्मुखादी नामिति । संनिकषः-संयोगः, 
सुखादीनां तज्नन्प्रस्वादित्यथः। सच संयागः शरीरात्म 

नोः, तदनपेक्षसव शरीरानवच्छन्नात्पभागेपि सुखाद्यत्पत्तिप्रस- 
ङ्गात् । एवमात्मनः संयोगश्च, तदनपेक्षत्वे सवेदा पुखाच्रुत्प 
त्िभरसङ्गात् । तद्विनाश्चकत्व।दिति । तादशसंयोगस्य तावन्न सावे 
दिक्रल्वं तथाल निव्यतापत्तेः सदेव सुखादुतपततिप्रसङ्ग च । ततस्त- 
स्य विनाज्ञो वाच्यस्तस्य च तरिभागेनेव नाश इयतस्तद्विनाकश- 
कटवा मागसिद्धिरित्ययः ॥ 

इत्यात्मा । 

दै 
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( स° ) अथावसरप्राक्तमाध्मानं निरूपयति अआत्मत्वेति । ननु 
आत्मत्वज्ञातौ कि प्रमाणम् न तावद्नुगताकारा बुद्धिः परा- 
त्मनः परस्याप्रत्यक्षतया घटो घट इतिवदात्माऽ्त्मीत पत्यक्च।- 
भावत् । नापि सुखसमवायिकारणतावच्छेद्कतया ऽऽत्मत्वसि- 
द्धिः दृदवरे सुखसमवायिकारणतापत्तः । न चेष्टापत्तिमवति 
त॒ न तत्रानन्दो धमामावादिति वाच्यम् । नित्यस्य स्वरूपयो- 
ग्यस्य फलरोपधाननियमात् । न च देवदत्तस्यातमा यक्ञदत्तस्यात्मेत्या- 
त्याद्यनुगमबलात् आत्पत्वावगम हति वाच्यम् । अस्याव्मश्चब्द्- 
स्य स्वरूपवचनत्वेन धघरादिसाधारण्यात् । न चात्मराबद्रवृत्ति- 
निमित्ततया तद् वगमः, प्रवृत्तिनिमित्तस्य जातो पक्षपाताभावात् त. 
स्मान्नात्मत्वं जातिरिति चत्।आत्मशाब्दस्य द्रव्यत्वादि प्रजत्तिनिमि- 
त्तं पथव्यादि साधारण्यात् , न सुखवर्व भगवत्यभावात्+न ज्ञानवच्व- 
मिच्छाप्रयल्लाभ्यां विनिगमनाविरहात् । विनिगमनाविरहण सर्वेषां 
प्रत्येक प्रचृत्तिनिमित्तत्व नानाथेत्वापत्तेः । मिलितस्य तथात्वे गोरव 
ध्रासादिति, विनिगमनाविरहस्य सर्वषामप्रत्तिर्निमित्तत्वपयवसा- 
नात् भृ्तिनिमित्ततयाऽऽत्मत्वजातिसिद्धिरिति सङ्कपः। 

नु जात) साघकमिव बाधघकमप्यस्ति अनकन्रुत्तित्वाभावात् , 
न च परात्महत्तितयान तदभावः. परात्मनः परस्या प्रत्यक्षत्वात् प्रमा 
णान्तरस्य चाभावात् अत आह तस्यति । नयु कथमात्मनः सोक्षम्यं 
विभुत्वादिति चेत् । न । सैक्ष्म्यपदेन इन्द्रिय्रहणयोग्यताविरह- 
स्य विवक्षितत्वाद् तस्य चात्र सुलखमत्वात् । मनसः स्वाकषकारष्- 
वत् पकद्न्यस्य श्राहकत्वात् त्वक्चश्चुषो रूपवत्येव द्रव्य प्रवृत्तः ३. 
न्द्रियान्तरस्य दव्याग्राहकत्वात् । तथा चाप्रत्यक्षस्यात्मनः 

पक्चाभूय श्रोत्रादिभिः कर्णेरनुमानं क्रियते । करणान्यपि 
यद्यपि न प्रत्यक्षाणि, तथापि चछब्दाद्युपरुन्धिभिः क्रियाभिः 
पक्षाभूयेवानुमीयते पक्चज्ञानमात्रस्य कारणत्वादिति । प्रयोगस्तु-भो- 
दीनि कतुप्रयाणि करणत्वात् वास्यावत् । शाब्दाद्युपरुन्धयः सक- 

रणिकाः क्रियात्वा ष्छिदिक्रियावत् दते च | प्रथमप्रयोगे व्यासिदः 
हर्यति शस्यादीनामिति । नयु सहचरद्रोनमात्रेण व्याप्तौ कडारा. 
दीनां करणानां पाण्यादिकरणप्रयाञ्यत्वदश्चैनात् करणमत्रि तथा 
स्यादिति चत् । अनवस्थाटक्चषणधातिक्ूटतकपराघतेन यन्न यत्र 
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करणत्धं तश्र तच्च करणप्रयोञ्यस्वामिति व्यप्तिरभावात् । यत्र करण- 
त्वं तत्र कतृप्रयोञ्यत्वमिति व्याघ्ोतुन कोऽपि प्रतिकूलस्नकः। कि 
ख चष्रुरादीनामेकानधिष्ठितत्वे योऽहं चक्षुषा स्वथधुनीखोतः पशया- 
मि सोऽहं श्रवसः श्रुतीः श्रुणोमि इति प्रतिसन्धानं न स्यात् प्रति 
सन्ध।तुरभावादिति । क्ञानं कचिदाध्चितम् गुणत्वाद् पादिवदिति 

प्रकारेणाप्यात्मसिद्धिरित्याह शब्द्ादिष्वित्ि। शब्दादिषु प्रसिद्या 
दाज्दपदिज्ञानेन प्रसाधको ज्ञानाश्चयः पक्षीभूयानुमीयते द्यथैः । अनु. 
मानप्रकारस्तु दद्गित पव । 

ननु श्ानं हारारदिष्वेव स्थास्यतीत्यत आह न श्ारीरेति। 
चेतन्यामति शेषः । शरीरादयो न चतन्याश्रयतया भ्यवहतैव्या 
अक्त्वादित्य्थः। पएनदृव विचुणोति न हारीरस्येति । शररनच. 
तन्याश्रया भूतकायत्वात्। घरवत्। कायपदोपादानं तु अनुक्रुरत- 
कस्नचनाय । सचेत्थं शरीरस्य चतन्यत्वे जातस्य स्तन्यपषनादो षर, 

चृत्तिने स्यात् दष्टसाघनतान्ञानविरहात्त् । पृवेजन्मानुभूतव्यापिस्म- 
त्या दौष्टसाघनतामनुमाय बालस्तत्र प्रवतेते। न च पृवोपरजन्मनो- 
ञतनस्य सद एतदुपपद्यते देवदत्तानुभूतस्य यज्नदत्तनास्मरणात्। 
अमेदस्तु चेतनस्य शरीरभिन्नत्वे एव धरते पृचोपरजन्मनोः शरीर- 
भेदादिति । शरीर पकश्चीकृत्यानुमाय चतन्यपक्षकमनुमाह मत इति । 
चेतन्यं न शारीरविशेषगुणो यावद्रयाभावित्वात् शब्दवत् इत्यथः 
हारीररूपवदिति व्यतिरेकी दा। न हन्द्रियाणामिति। इन्द्रियाणिनं 
चेतन्थाधिकरणानि करणत्वात् कुटारवदित्यथः। 

अध्रानुक्कूखतकमाह उपहतेष्विति । स्मरृतिस्तावदनुभवकायःऽ- 
नयुभूते स्प्रतरद नात् । चक्चुष्चानुभवाध्चयत्वे तस्मिन्नष्टे रूपादि. 

स्मरणम स्यात् अनुभवतुरमावात् । नयु अनुभवेन यथा मीमां. 
सकानां मते ज्ञातता बिषयः आघीयते तथा मतान्तरे संस्कारस्त- 
जेवाघीयते, तथाच विषया पव स्मतार शस्यत उक्तं विषयासान्निध्ये 
चेति । असरांनिष्यं-नाशः । पव च विषया अपि न स्मतीरः 
स्मरतिदशायामसचादित्यथेः । किञ्च अन्यानिष्ठनाचुभवेनान्यञ् 
स्मरणाधायकसंस्काराघाने देवदस्तानुभृततस्य यज्ञदत्तेन स्मरणप्र- 
सङ्गः, तथा चानुभषसस्कारस्मरणानां एकाश्चयतया निस्येन्द्रियव्य- 
तिरिकञतन शव्यथः । अनुस्दातिपदं चाुभवात्पश्चद्धावितया 
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स्मृतिपरमेव । यद्धा विषयोपघातदेरनु पश्चार्स्मरतिदशनादित्यर्थः। 
यद्धा इन्द्रियाणां न स्मरण तषां विषयसाल्निध्य पव ज्ञानजनकत्व- 
दशनात् स्मृतेश्च तदसान्निष्येऽपि जायमानत्वादित्य्थः। आचा 
यस्तु विषयाणां न चतन्य जीवनाेरदा।त् इत्याद्यध्याहत्य तत्रानुक्रु- 
टतकतया विषयनाश्ञे स््रतिदरोनादिति योजितम् } तदेके शिमत- 
सन्दभेश्ुद्धेन युक्तम् शरीरन्द्रियमनसामित्येवोपक्रमात्, विवरणे तेषा- 
मेषोचित्याद्ध्यादारं विनैव मदुक्तनयो न ध्राम्यः शुद्धश्च, स्मुतिजनक- 
तया कल्पमानः सस्कारलक्षणो ऽनुभवव्यापारस्त स्मृतिसरमानाधि- 
करण पव कल्पते सस्कारस्मरणवतोः स्मरणे जनयितव्ये परस्परस- 
हकारिणोः साक्षालपरत्यासत्तौ लाघवात् तस्मादनुभवसस्कारस्मरणा- 
नां सामानाधिकरण्यानुसारण न ङारीरन्द्रिययाश्चतन्यामिति सखम् । 
किञ्च चक्षुरादीनां चतन्ये रूपादि विषयं प्रति नियमन प्रतिश्चरीर ब 
ह्ात्मानः स्युः तथा चेकमव्यं न स्यात्, 

ननु मनसि नैते दोषास्तस्य नित्यतया पृवोापरज्न्मनोरेकतया 
प्रचच्याद् युपपत्तेः, सवेविषयतया च विषयप्रतिनियमाभावात् , 
तञ्च भ्र॒तत्वामिवाच्र मूनेत्वं वाधक भविष्यति इति चत्, ना, अप्रयो- 
जकत्वात् इत्यत आह नापीति । मनसो हि ज्ञानाश्चयत्वे कतूता 
स्यात् , तथा च तत्कारणसापेक्षं ज्ञानं जनयति तन्निरपक्च वा? 
नान्त्यः, क्रियायाः करणनिष्पाद्यत्वनियमात् । चक्षुरादीनि करणाने 
सन्तीति आद्य पव पश्च इति चत्, तेषामनेकतयकं करणभकदा 
पकामेव क्रियां जनयति इति नियमानुपष्रवेन चक्षुरादिषु युगप- 
द्विषयसर्निहितषु युगपक्निविकल्पकादिभ्रसङ्गस्मरतः। अपि च पर्वा. 
जुभवानामेव करणत्व तेषामनेकतया स पव दोषः, तेस्माद्यासङ्काव. 

सिंतिकश्चानजनिमनुरुद्ध्य किञ्चिदेकं करणान्तरं कल्पनीयम् । 
पवं च क्ञानाश्चयः कतां तदुपकरणं च क्रणं मनः, तच्च न 
ज्ञानाश्चयः करणत्वनेव सिद्धरित्याह स्वयमिति । मनो न ज्ञानाश्चयः 
करणत्वात् कुट।रादिवदित्यथः । येन प्रमाणेन मनः खिद्यति तेन भ 

मणेन करणस्वनेव सिद्यति, तथा च क्रियाश्रयत्वलक्चषणं कतेत्वं 
न धर्मि्राहकमानबाधितमिति भावः। गोरोऽदहं जानामीति शारीस्ध- 
मसामानाधिकरणयानुभवाच्छयोरधमत्वं क्ञने परसक्तमिनिद्रियमनाध- 
मेत्वमपि ज्ञानजनक्रतया सिद्धानां तषां कानाश्रयत्वस्यापि सम्मवा- 



दव्यग्रन्थे आत्मनिरूपणम् । ३६५ 

दाकाश्चादिषु तु प्रसक्तिरेव नास्तीत्यमिप्रत्याह अत इति । आत्मका- 
यत्वात् परथिव्याद्यसमवेतत्वे लति मावक्रायंत्वासेश्चतन्येः(र) ज्ञानं 
परथव्याद्यष्ठद्रव्यातिरिक्तद्व्याश्चत पृथिव्याद्यसमत्वेतत्वे सति भा 
वकायत्वात् गन्धवदिति न्यतिरेकीति भावः। ननु क्ञनिन कथ 
परात्मसिद्धिस्तस्यापि अ्तान्द्रियत्वात् अत आह शरीरेति ननु 
दाधरसमवायिनीाम्यामिति व्यथं प्रब्रन्तिनिच्रत्तिभ्यामित्यत्र चेक 
स्य॒ वेयथ्यैम्रकनेवोपपत्तः, हितादहितप्रात्तिपर्हारयोग्याभ्यापमिति च 
तथा। न च नोदनाजन्यायां हशररक्रियायां व्याञ्चचारवारणाय तत् 
परयलवत् संयोगजन्यत्वाभावादिति वाच्यम् । परप्ररितराशर- 
स्यापि कद्ाचिद्गङ्गाज्ञखादिस्योगयाः सम्भवन तस्या अपि हिता 
हितप्रा्षिपरिहारार्थत्वात् । न च प्रत्यकहेतुत। तथा च नेकवेयथ्यम्, 
योग्याभ्यामिःयन्तन च चेष्टाया हेतुत्वमादरितं तत्तस्या एव प्रायेण 
हितग्हतप्रा्षिपरहाराथत्वात् , शरारसमवायिनाभ्यामिनि स्वरूप- 
कथनं तादृशाक्रियायाः शरीरतदवयवेरेव समवायादिति वाच्यम् । 
चष्राय हेतुत्वे प्रत्येकं देतुताग्याघातात् अन्यप्रसङ्खऽन्यस्वरूपक- 
थनस्यानुपयोगात् , रथे चष्टाया अभावेन टणश्ान्तत्वानुपपत्तेश्चति 
चन्न । शरीरं प्रयल्वत संयुक्तं चेण्रावछात् , यन्नैव तन्नैवमिति व्य- 
तिराकणि तात्प्शत् । हरीरसमवायिनीभ्यामिति च पक्षधमतोपद- 
शनात् रथकमणा सारथवदिति त्वनुमाने ष्रान्तः, यथा रथस्य कर- 
मोिकेषे कदाचिदरश्यमानसारथ्ययुमानं तथा प्रकतानुमानमित्यथो- 
त्।पच च यक्षदत्तादिख्रा प्रयज्लवदात्मसयागजन्या चणात्छात् मच्छ. 
रीरचेष्ठावदित्यञमान सम्भवति। चे्टात्व चेष्टतेव्यनुगतदष्ि साक्षिको 
जातिविशेष पव, दयललवदात्पक्षयागसमवायिक्रारणकत्वेसाध्यावि- 
कषात् । प्राणापाननिमेषोन्मेषज्ञवनमनागतीन्द्रियात्िकाराः सुख- 
दुःखेच्छाद्वेषप्रयल्लाश्च आत्मनो चिङ्गानीति सूत्राथमाह प्राणादिभि- 
शति । प्राणस्य लिङ्धनाप्रकार पृच्छते कथामिति । उत्तर दाश. 
रेति । शरीरं मोकतुप्रयन्नवद्धिष्ठित मु छेनाजन्यत्ियक्जायमानाति- 
रिक्तकमंवत्पबनत्वात् भस्रावत् । शारीरो वायुः भोक्तृप्रयलवदधि- 
छितः समुडनाजन्यतियरागत्यातिरिक्तकमवत्पवनत्वात् भस्राव- 

( १) एतद्ाख्यानुसरेण तेरस्मेते माष्यपठोऽवुमीयते किन्तु सकेतरकवचनान्त एवो- 

प१रभ्यत इति एकवचनान्त एव सुद्रेतः । ् ष० । 
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दिव्यनुमन तु सुत्रविर्डम् प्राणस्यालिङ्गन्वाध्रतीतेः। ननु भखा- 
याः दषटन्तत्वमनुपपन्नं तत्रापि खाहकारात्मनोऽसिद्धेः, सिद्धो षा 
तेनेवात्मत्वसिद्यथमनुमानमतः सूत्रकृता लिङ्खान्तरस्य परामृष्ट प- 
रासराति निगित्ताति । ननु नयने स्पन्दो निमेषादिः, न च स सर्वध्र- 
यलकायों वातविकारजनिते व्यभिचारात् अत उक्तम् नियतनति। 
सहजा निमषादिः, न ख स अनुमापक इत्यथः । निमेषत्वादिक जा. 

तिः अनुगतव्यवहारात् प्रकृत तु न निमषत्वमित्यपि वदन्ति । प्रया 
गस्तु इद् शरारमसाधारणप्रयलवद धिष्ठित निमेषवक्वात् घायन््- 
चत् इत्यत्ररवरेणाथान्तरमपाकनुमसाधारणति भोतृपद्ं वा दयम् । 
यद्यपि भगवत्सिख्याप्यात्मत्वस्यानेकन्चात्तित्व सिद्ध्यत्येव, तथापि 
नानाजावसिद्यथमयमारम्मः । नन्वत्र दटान्ताकाद्धः दारुयन्ते निम- 
घोन्मरषयारभावात् भत आह देहस्येति | बद्धिश्च क्षतभभ्रयोर्विंघ. 
रित्वि्छिष्याः सरोहश्च ताभ्यामित्यर्थः हषच्छिन्न विदिटष्टमेतश्च 
म्रते नास्तीति जीवनदकश्ायां तदेटक्षण्यमायातीति भादः । प्रयो- 
गस्तु भोक्तृ प्रयलवद धिष्ठित वृद्धरित्यादिः। व्रक्षादेः पक्चसमत्वान्न व्य 
भिचारः । ननु सुते जीवनपदं श्रवते भाष्ये तु आदिपदेन तदुपगर्य 
चुद्यादि लिङ्गत्वं कथयताऽन्यथ। कथ गतामिति चेक्न। आत्मविशेष- 
गुणकारणात्ममनःसयोगस्य जावनपरहारारेऽसिद्या तदुपेक्षासम्भ- 
वात् । ननु वा्यानीतधूल्वादि पातेन स्थलन्रद्धा व्यभिचार इत्यत आ. 
ह अभिमतति । मनो जन्यप्रयललवदाधाषएत जन्यप्रयल्लासमवाहेतसा 
मग्प्यन्नन्यकमेव्वात् बालकश्ररितजतुगुखचत् । 

नच यत्न सुप्त्यनन्तरं ज्ञान भवति तज यथाऽरष्टादेव मनसः क्रिया 
तथाऽन्यच्रापि प्रयल्ञ विनैव स्यादिति चत् । इच्छायुविधायिनि कमे. 
णि प्रयललस्थ हेतुर्वात्। ननु साक्षात्प्यलाधिष्ठान प्रत्यक्षगुणवत पव 
भवति वायवीयक्रीर स्याप्रत्यक्षत्वेऽपि प्रव्यक्षगुणवक्वात् मनस्तु ने- 
वपति कथ साक्षाल्मयलाधिष्ठितत्वामिति चवं । साक्षव्प्रयल्लाधि- 
श्ितत्वस्यासाध्यत्वात् दष्टन्तेऽपि तदभावात् । पवं चादषटविदाष- 
सदङृतानागन्तुकसयोगवतामव मनोावहनाडेाप्रत्यक्ष तद्धिषयकः 
पयलः तेन तत्र क्रिया तयथा स्पङवद्धेगवन्नाङ्या सम्बन्धान्मनाक्षि 
क्रियोत्पस्याभेप्रायात् । दतेन त्वचा कथ नाङल्ञानमनागन्तुक्सयो- 
गस्याहेतुत्वात् अन्यथा शरीरस्य नित्यग्रस्यश्चापत्तस्त्यपास्तम् । 
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अनन्यगत्याऽ्षएविाषखाहाय्येन कदा चिन्नाङप्रत्थक्षस्याना गन्तुक- 

देतुखयोगेनापि जननात्, अन्यथा मल।दिक्रियानुपपकत्तरिते दिक्। 

अक्षराथस्तु अभिमतो विषयो रूपादिः तद्भाहक करणं चक्षुरादि तन 
यो मनःसम्बन्धस्तन्िमेत्तन मनःकमेणा प्रयल्लवान् सिद्धति । कम. 
चिद्राषस्य प्रयलानुविधानदशनात्त गरहकाणव्यचास्थतजतुगुलक 
कर्मण।.ऽभकजन्यत्वादिति । नन्वज्रापि दष्टान्तासिद्धिः स्वाभिन्नस्ष 
घारकस्य प्रयल्लवच्वासिद्धेरत अह नयनेति । चश्चुष। जम्बीरफला- 
दे रूपग्रह णानन्तर रखस्म्तिभवति पकसम्बन्धिक्ञाने सत्यपरस्मार- 

कसस्कारोद्राधात् । एवं चष्युरसनाभ्यां रूपरसनाभ्यां रूपरसग्राहक 

पक पव अन्यस्य सम्बन्धिक्चानि ऽन्यस्य सस्कारानुद्रःधात्। यंथकग- 
चाक्षेण सम्बन्धिनरदष्रा परगवाक्षस्मरृतत्यथेः। रसनविक्रिया दन्तोदक 

सम्भवलश्चषणा । अनुमानं चन्द्रियाणि चेतनाद् मद्यन्त नियताषेषय 

त्वाद्भवाक्षवत् । नन्विन्द्ियाणामचेतन्यं प्रगेव सिद्धम् अआतत्मसाघन 

त॒ प्रस्तुतमनेन न भवत्येवेव्यत आह सुखति । मुखभ्रसाद्ादि सला 

ज॒मापितन सुखादयो दम्याधिता गुणत्वात् रूपादिवदिव्यजुमानामित्य 

थः । सुखादयो न सामान्यात्पका अभूत्वाभावित्वात् न कमात्पकाः 

सयो ग।जनकत्वात् ,न नित्यद्रऽ्याणि कायत्वात्, नानिद्यद्रव्याणि स्पश. 

दुनयत्वात् गुणत्वमेषां सिद्धमिति मावः । नु द्रम्याश्रतत्वासिद्धाव- 

पिक्ासरादिनाथान्तरमत आह ते चति । शिष्याकाक्षामाह कस्मा 

दिति। उत्तरं अहङ्करेणति । अदङ्कू(रेणेकवाक्यता अदन्त्वसमाना- 

यिकरणं तद्भावानधिकरणादित्यथः। सुखादयो न शररादविशे- 
षगुणाः अहन्त्वसलामानाधिकरण्यात् रूपवदिति व्यतिरेकिणा ज्ञान 
वद्धिष्नत्ववारणाय वा प्रयोगाः । अच्रानुमानविश्चेषपद्स्याखण्डाभाव्रः 

शारणम्। विद्रषगुणत्वं च सुखादेः स्वाश्चयसमानाधिकरण द्रव्यविभाः 

जक्रोपाध्यत्यन्तामावसमानाविकरणचत्तिगुणत्वन्यू नबत्तिजातश्न्य- 

त्वेन स्नेहवत् साधनीयम् । न च स्पशादां तारशजातमत्यपि 

विशेषगुणत्व व्यापकव्यभिचारस्याद्ाषत्वात् । न चाहे गोर इत्या. 

दिषरततिर्हन्त्वर्मापि शरीस्बुचयेव भवत्विति वाच्यम् । शरीरस्या- 

त्सायां तस्य पारमाणमभेदन सन्नतया बस्वभ्नुभूतस्य यचनस्मः 

रणानुपयत्तः इत्यस्वरसदपि चाह प्रदेशेति । समानाधिकरः 

णात्यस्तामावश्रतियोभित्वादित्यथः। त्र विश्चेष्पदामावे सयागादा 
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व्यभिचारः । पवं च सुखादयो न शरीरेन्द्रियतिशषगुणाः स्वसमा- 
नाधिकरणान्त्यन्ताभावप्रतियोगित्वात् सयेगादिषदिति प्रयोगः। 

नच शाब्दे व्यभिचारः तस्थ श्रोन्द्रियगुणत्वादाति वाच्यम् । ब्दा 

न्यत्वेन विङ्षणात् । पवमयावद्द्रत्यभावित्वादित्यक्रापि बाद्यत्या- 

दावपि। भ्रो्रगुणस्य शब्दस्य कदाचदतीन्द्रयस्य सम्मवाद्नु 

भूतत्वादिति। वस्तुनस्तु वा्यन्द्रियापत्यक्षव्वं चक्षु रदिरूपादां व्य 

भिचासीति । मानसप्रत्यक्षत्व तदथेज्ञान चदष्टान्तः तस्य शरारन्द्र 
यगुणत्वस्य प्रागेव निवेधात्। व्यतिरेके शरीररूपादिवा दृष्टान्तः । 

अचायौस्तु न शासीरन्दरियगुणा इत्यव प्रथमलाध्यमुक्तवन्तः। तत्र 

तारीरात्मसयोगादो व्यभिचारवारणाय माजरगुण इति । साध्याहार- 
स्तु तेषामकदे शिनमयुगरद्य अन्यथा सन्दभोवराधात् । ननु क्षानस- 

स्कारो शरारगुणै मा भवतः सुखादयस्तु तदु गुणा मवन्ति प्रातिस्लन्धा- 
न च चोा<हमिदानी छष्णः पूव गोरः इति वद् भविष्यतीति चत् । 

न । ज्ञानेख्छाप्रयत्नानामसा माना धिकरण्ये देवदत्तस्ये एसाधनताक्ञने 

यज्ञदत्तस्य चिकीर्षायां विष्णुमित्रो यजत । एव द्वेषऽपि नासामा- 

नाधिकरण्यम् । अन्यस्मिन्ननिष्टसाधनताज्ञानवत्यन्यरिमन् दष 

सङ्गात् । सुखदुःख अपिन तथा अन्यस्मिश्चन्दनकण्टकस्य स्पशेम 
नुभवति परस्य सखुखवुःखोत्पादप्रसङ्गात् । ननु यथत्मसरयोगस्य 

साधारण्येऽपि यददण्राकृ् यच्छरोर तदवच्छदनव तस्य तन्नज्ञन 

तथा तददृष्टाृष्टशरीर पव श्ानादिच्छखाद्युत्पत्तिरितिं बेयधिकर 
ण्येऽपि नातिप्रसङ्ग इति चत् । न । ज्ञानेच्छाद्याश्रययोः करणयोः 

साक्चात्प्रत्यासत्तो सम्भवन्त्यां परपराप्रत्यासन्तिकरस्पनाया अकल्प. 
त्वात् । किन्तु सुखादीनां शरीरादिगुणत्वे मनावद्यत्वापत्तिः तदू 
गुणानामपि मनोवद्यत्वे अन्यादिमी रूपादय)ऽपि गृ्यरन् । न च 
यथा किञ्चिच्छरीरगुणेषु चश्चुवद्य यथा रूप किचिज्जञनेन्द्रिय- 
वेच यथा स्पर्शादि तथा किञ्चिदेव मनावद्यमस्त्विति वाच्यम् । चक्षु- 
रदीना प्रतिनियतविषयत्वेन तथा क्म्भवात् मनसस्तु सवेविष- 
यत्वात् । ननु स्वातन्व्यण वहिःपदाथंि षयत्वे मनसोऽपि नियमों 
भविष्यतीति चत् । मनसो बहिः पदाथ स्वातन्छ्ये प्रमाणाभावात् ला- 
घवेन सामान्यत पव मनसो बहिः पद्ार्थंऽस्वातन्वकल्पनात् अन्य. 
था ऽन्योन्या्नयात् । सुखादीनां श्चरीरगुणत्वकिद्धो तद्भिन्ने बहिर. 
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थं स्वास्ध्यं सस्मिश्च तदृगुणत्वमिति। 
ननु क्ञानादयाऽपि शशरगुणा पव । न चान्येनानुभूत- 

स्यान्यनास्मरणात् प्रतिक्रीरमदाद्धेदे्पि वा तथात्वे चेमे. 
नयारतिप्रसङ्ग दति वाच्यम् । कार्यकारणभावस्य नियाम 
कत्घादिति चत । माच्राऽनुभूतस्य पुत्रेण स्मरणप्रसङ्कात् । 
समवायसम्बन्धेन कायकारणभावस्तथेति चत् । पक्चपरश्षरीरयोः 
कायकारणभाघाभावात पुवडहारीरनाश्ानन्तर परशरोार)त्पत्तः खण्ड 
पटमहापटरपारपारापारचात् । कञ्च बाल्यभ्चुभूतस्य वाधक स्मरणा. 

नापन्तिः, अन्तरा तरुणतनुसम्भवन बद्धविग्रहस्य वाटकटेवरा- 
नारव्धत्वात्। नच परस्परकायकारणमावोरस्त्यव ब्रद्धस्थविरयोारिति 
वाख्यम् । श्रारीरयोः कायेकारणाभावात् । न च क्षणिकत्वपक्षमाभे- 
त्य सयोगसन्निधिस्वीकारेणं श्ारीराच्छरीरोत्पत्तिरिति वाच्यम्। 
तस्याचुपदमेच निरस्यत्वात् । इन्द्रियगुणत्वेऽपि प्रत्यक्चत्वाविरो- 
धात् ।न च शाब्देतरव्यादीन्द्रियटक्षणव्याघातः स्मुत्यजनकेत्यादे 
स्तछछक्षणस्य करणात्। न चातीन्द्रियनिषएठतयाऽतीद्वियत्वं वायुस्पक्ष- 
स्यन्द्रियकत्वात् सामान्यगुणानामेवातीन्द्रियनिष्ठानामतीन्द्ियस्वात्। 
नच गोराऽ्ह सुखेत्यादिषत्ययाच्छरीरधमत्वं प्रसक्तं शारीरध्मेण 
गोरत्वेन सामानाधिकरण्यानुमवात इन्द्रियधर्मत्वस्य तु कि प्रस 
ञ्जकामिति वाच्यम् । मनो मे दुःखित मनोम हृष्टं स्पशौनुसुखो वायुः 
रसनदुःखानि निम्बपत्राणि इव्यादिप्रत्ययानापिहापि सादिति चेत्। 

न । इन्द्रियाणां मिथो यथाचितानां सुखाद्याश्चयत्वे योऽहं रूपसुख- 
वान् सोऽह स्पशसुखबानिति प्रत्याभिन्नानानुपपत्तः । न च विना बाधं 
बोधः प्रामाण्यमनुभकति भ्र।माण्यस्वेवोत्छिंकत्वात् इति । किञ्चाहं- 
छन्दः साथेकः शाब्द विषत्वात् घरादिदाब्दवदिति ततोऽपि परा- 
स्मा सिध्यतीत्याह तथाऽहशब्देनेति । न॒ पृथिव्यादिभेर्वासा- 
व्थवान् भविष्यतीव्यत आदह पृथिव्यादिन्यतिरेकादिति । यदि 
पथिव्यवादहंशाब्दाथः स्यात् तद्. पृथिकीति सामानाधिकरण्यं 
स्यात् तश्च नैवामिति भावः। ननु अहं गौर इति सामाना 

करण्यभानात् गोरं रारीरमेवाहप्दाया मविष्यतीति चेत् । बाठ्या- 
चुभूतस्य यौवने स्मरणानुरोधेन बाल्ययोवनयोरेकस्या पदार्थत्वात् । 

नन्वयुक्तमेतत् श्चणिकताया सिद्धायामनुभवितृस्मर्ध्रोरोकस्याप्- 

४८ 
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स्तितत्वात्। न चातिष्रसगोऽन्ुभविमिन्ननापि समर्थेन स्मरणाज- 
नाद् असमर्थन चानजनात् ¦ न च चिरविनष्रोऽनुभवः संस्कारं 
विना कथ स्मरण सूते सस्कारङ्कीकार च तस्य स्थिरत्वेकथं 
सवेक्षाणिकतेति वाच्यम् । विनष्टस्याप्यनुभवस्य निव्यांपारस्यापि 
समथतया स्मरणजनकत्वात् , सखुषुप्न्या प्रहराद्यन्तारेतस्यापि 
प्रथमजागरान्त्यज्ञानस्य द्विर्तायजागराया चज्ञानजनकत्वस्य बोद्धाचा 
यरद्गीकारात् । त्र श्चणिकत्वे विप्रतिपत्तिधेरः स्वोत्पस्यव्यवहितो 
सरक्चषणवर्तिष्वसप्रतियोगी न वा ? अच्र्विधिकोारिः नास्तिकानां निषे. 
धकारः भास्तकान।म् । विधिकोरप्रसिद्धिः पतद्धरोश्पच्यव्यवहितो- 
तरक्षणवतिध्वं स्रातियोगिनि तत्कालनष्ट पएतत्कालनष्टे पूवेकारुनष्ठे 
पृ्चात्पन्न कस्मिश्चित् पदाथ स्वपदेन पक्चीकृनस्य तद् घटस्यव ब्रह 
णात् । पतद्करे चतस्य सिद्धौ क्षणिकत्वमक्षतमेव । तदुत्तरकालोस्पकन 
निषेधप्रसिद्धः, तत्र तदुत्पत्यष्यर्वाहत।त्तरक्षणवर्तिष्वसप्रातयोभि- 

त्वाभावादिति बोद्धाधिकारवधमानरीक।व्याख्यायामस्मत्पितरः ॥ 
काय स्वसमघायिकारणसमानकारीन न षेति विप्रतिपत्तिः। अत्र 

विधिकारिसस्तिकानाम । कायस्य स्वसमवायिकारणसमानकालीन 
त्विनाक्ंकामावाद् अत्रऽपि कायावस्थिते स्थेयस्थेर्यात् । निषेधकोरिना- 
स्तिकानाम् । कार्यकाले समवायिकारणाभावे करणभावः, उत्तरकाले 
कार्यनाक्ाद्विधप्रसिद्धिः पक्चीङृतकायसमवायिकारणसमानकार्ट- 
ने तत्वान्तरेऽसमानकाटोने तु निषधप्रासद्धिः । अनुमान च तत्का- 
लब्नन्तिस्स पनतद्यवहितोत्तरक्षणवर्तिभ्वंसप्रतियेगी यथोभयसम्प्रति 
पन्नः कञ्चिदे तत्काल च्त्तश्चितत्कारोत्पन्न इति बोद्धानामुपनयोदादरण 
येरिवावयवत्वादेतत्काटवृत्तः कस्यचिदभ्रिमदध्चिणक्षणे नाशस्य बो. 
रपि अङ्गाकारात् पूवैमपि परसत्ताऽङ्गीकारादिति चत् । न, अप्रयोजक 
त्वात् । न च अहेतुको विना इति विरम्बप्रयोजकविलमस्बप्रतियोगि- 
नोऽभावात् जातस्य द्वितीयक्चषण एव विनाशा इति वाच्यम्| पवसति 
प्रतियो गिनोऽपि अनपेक्षणे भपरतियोगिकारे तत्पराक्काङे च विना 
शास्य सदातनताथां सवेदा भावासचवे सवदुन्यतावादापस्चेः । विना- 
शाकाठेऽपि कदाचिद्धावास्तष्ठति तयोरविरोधादिति चत् । विना. 
हास्य मावसस्वाविरोधेत्वेऽन्यस्य विरोधिनो भवात् सर्वदा माव. 
सत्ताया तस्यापि सद्तनत्वापचेः । प्रागमावक्शयां न भाष इति 
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सदातनत्वमिति चत् ¦ कालमादाय ध्वंसन्यापकतापत्तेः । ध्वंसो 
ऽहे तुकाऽविनाश्त्वादिति चत् । ध्वसः सहेतुक उन्प्तिमच्वादिति 
विरोघात् । न चात्र भावत्वमुपाधिधटदो धवसे च साध्यसाधनन्याप- 
काव्यापकत्वादिति वाच्यम् । भववद् नुमानेऽप्युपाघेः समस्भवात्। धाग्स- 
ताराहित्यस्य गगनप्रागभावादो साध्यव्यापकस्य धवसे साघनाग्या- 
पकत्वात्। ननु जायमानस्य भावस्य विनर्वरत्वमविनद्वरत्वं वान 
कद्पि विनाराो नाहयात् स्वभावव्ययाभाव।त् गो।रदवत्ववत् नहि का- 
रणक्ायसदस्येनापि गोरदर्ष भवति, प्रथमे तु नाशस्य क।(रणान्तरसावे- 
क्षत्वञ्च स्यात्, गत्व कारणान्तर पेक्षाया; अद्रनात्। तथा च विलम्बा. 
भावादुत्पन्नस्य द्वितीयक्षण पव चिना क्षणमेव क्षणिकत्वम् । केश 
विनाशस्य सक्रारणकस्य म।वाभदा नोचित पव विरोधात् सामभ्री. 
भेदात् विनाश्चकालेऽपि भाकोपरम्माप्रत्तश्च । घटतद्विनाशरयेैदे तु 
विनाशे जातेऽपि घटेपटम्भापत्तिरन्यास्मन् जातेऽपि अन्योपलम्भ- 
स्य गवादवदौो दरोनात् । जातनाप्यद्वेन गोन तिरोधीयते नान 
तुन खरस्तथा क्रियते दति चत् । तिराघानस्य भावासेन्नत्वािन्न- 
त्वाभ्यां दाषस्य निरुक्ताभिन्नत्वात् । अपरञ्च धु षभत्वं नियतत्वम्। 
नियते च $पाणस्यायोमयत्व हेत्वन्तरापेक्षा न कस्यचिद् अध्यक्चाऽनि- 
यते च स्वारुणिमादावव तक्निरीक्चषणात् । तथा च नियतानां भाववि. 

नाशानां न हेत्वन्तरापक्चत्वमित्यपि खोकस्य विनाज्ञस्य न सकारण. 
कत्वम् । अभावं करोति इत्यस्य भाव न करातीत्पयथेकत्वाद्दिति चक्न। 
भावस्य विनक्वरता यदि विनाश्ात्मकता स्यात्; तदा विनाशस्य 
मावकारणमसिन्नकारणापक्चा न स्यादभदे कारणमेद्ाभावात् । न चा. 

भेदः प्रामाणिके, घटस्य विनाश इति मेदानुमवात् विनाशा दहवस्तुनि 
विनद्वरत्वे सम्भवति । न चतावता विनाशस्य कारणानपेक्षा तण्डू- 
खानां पाकानाश्चयत्वे पाक कारणानपेक्षापत्तः । स्वात्पत्यव्यवदहितो. 
तरक्षणवर्तिध्वसप्रातियाोगे विनद्वरत्वमीदरि च स्वभावे विनाशो. 
ऽहेतुक पवायाति, हेत्वपेश्चायां कदाचित् वि खम्बापत्तः हेतुल मव- 
धनस्यानियतत्वादिति चत् । पतादश्स्य विनभ्वरत्वस्य अस्माभिर- 
जाम्यु्रगमात् । न चादकेत्पत्तौ गोरिच विनाशत्पित्तौ घरानुद्ािः 
स्यादेति वाच्यम् । अदक्स्य गोनिद्सेरपत्वाभाकौ द्विनाशस्य धट 
निबन्तिरूपत्वात् निद्रत्तो ज।तायामचुद्तेरसम्मकात् । अन्यः कथ. 
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मन्यनिद्च्यात्मेत्ि चेत् । स्वभावस्य नियोगपयनुयोगानरैस्वाद् । 
अन्यथा प्रागभावनाशे प्रतियोग्याल्मनि प्रागमावोऽनुबतंत । तते 
घ।पत्तो प्रामभा(वप्रतियोगिनोः समानकाटत्वे तय।ः स।मयिको वि 
रोधो भज्येत । ध्रवभावित्वं च न प्रतियोग्युत्पत्सप्रव्यवाहेताच्तरक्षणमा, 
वित्वमहेतुकस्वं वाऽस्माकं तयोरल्िद्धेः, न हस्माकं दशने ध्व 
उत्पत्तरव्यवहितोत्तरक्षणे जायतऽहेतुको बाऽऽवहयकत्वत्तदिति 
चत् । व्याभिचारद्धाते र।वक्क्या अपि (2) मुद्धरपातादिस पेक्ष. 
तथा सहेतुकतया व्यभिचारात् सहतुके घटादावावदयके व्यभिच- 
राश्च । घरादरनावश्यकत्वे ध्वसस्यप्यन।वरयकत्वमित्य लिपेति(?) 
प्रतियोग्यन्यानपेक्षत्व घवमावत्वमात चत् । अन्यतसासिद्धः 
अस्मन्नये अरतियोग्यन्यस्यापि कारणत्वाद्भ(वताद्ास्म्यम् । अभावे धु. 

वमाविस्वमितति चेत् । मावाभावयोरमेदे भावस्यापि निरूपाख्यतापत्तौ 
दन्यवादापत्तः, अभःवस्यापि सदहेतुक भावा भेदेन सदेतुकतापन्तेश्च । 
प्रतियोगिकारणकत्वल्लक्षणन श्रुवभ।वित्वं नतु सक्रारणकत्वं सि 
द्यति मातृत्वेन बन्ध्यात्वकसिद्धिपरसङ्गात् । 

नन्वस्तु नवीनसो गतावगतादनुमानात् क्षणिकत्वसिद्धिः । तथा. 
हि यत्तत् तत् क्षणिक यथा जखधरः सन्तश्च घराद्यदति ।नच 
ट छटान्तासिद्धिः, प्रसाध्यङ्गकस्यापि(?) अनुमानस्य प्रामाणिकत्वात् । 
न च व्यासिन्राहकप्राम।ण्यादेव सत्वसाध्यसिद्धेरनुमानवेयथ्यम् , 
स्वस्य पक्षतानचच्छेद कत्वात् घटादित्वेनेव पक्षतावच्छेदक साध्य 
सामानाीधकरण्यस्यानुमातीवषयस्या प्रतीतेः । ननु क्षणिकलवग्यात्तिः 
स्वे नास्तीति यद्यपि वक्तुं न शक्यते क्षणिकत्वस्वीकारापत्तेः खपु 
प्पव्यािनास्तीत्यभिलापस्य प्रामाणिकानाममावः, तथापि स्वोत्प्च्य, 
्यवदि तात्तरक्षणवातध्वसर््रतियोगित्वञ्याप्षिः सस्व नास्तीति वक्तुं 

दाकष्यते पव स्वपदेनेकघरग्रहणि तदितरत्र कर्मिश्ित्प्रसिद्धः । न 
हे तद्धरोत्पच्यन्यवहितात्तरक्षणे काऽपि नदयतीति ता्िकानामपि 
साग्थ्रतम्। तथाच विपक्षब(धकामावात् व्यातेरप्रदात् कथमनुमानम् । 

अपि चाऽथाक्रयाकारत्् सत्वमनुगतमननुगत वा १ अचुगतत्वे 
तुच्छतापत्तो कथ हेतुता १ अनचुगतत्वे च घम्थमेदपर्यवसानेन 
कथं पक्षधमता स्वस्य स्वास्मन्नव्रत्तरिति चन्न | विकद्पोपस्थित. 
स्यालीकस्यापि अस्मिन्न हेतुत्वात् , देतु्ञानमात्रस्य कारण स्वात्, 
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हेतक्षानस्य सव्र सविकदट्पकतया प्रमाणत्व पव पर्यवसानात्] 
अके च स्वलक्षणप्रस्यासत्तिक्लचवन पक्षधमत्वात् स्वटक्षणारी- 
कयोः प्रल्यासत्तिरर)कऽनटीका वेति तु विचारान्तरम्। अलीकत्वेऽपि 
हेतुवहोषानां ठ्यापकत्वात् । अथैक्रियाकारित्वग्रहस्तु प्राक्सन्वेन प्राक् 
सरवग्रहस्त बीजत्वादिना न त्वथेक्रियाकारित्वेनेव यनान्योन्याश्चयः 
स्यात् । न चाप्रयोजकत्वं नादधृतामेति वाच्यम् । अधक्रियाकारित्व- 
रूप्रस्य सत्वस्य हेतुत्वे खति तदुद्धारस्यातिस्फुरत्वात् । भवतापि 
सत्प्रत्ययाम्बनस्य!थक्रि य।रित्वरूपत्वोचित्यात् , सत्ताजातेः सामा- 
न्यादावभावात् । प्रामाणिकत्वस्य तत्व ध्वसे सस्परत्ययानुदयगप्रसङ्खः। 
उद्धारः कथमिति चत्। तृतीयप्रकाराभावेनाथकरियाव्यापकयोः क्रमा. 
क्रमयोः स्थिरेऽसम्भवात् । कथमसम्भव इति चत् । क्रमपश्चे प्रथमा. 

थ क्रियाकरणकाटे द्वितीयाधेक्रियास।मथ्य॑तस्याअपि तदेव करणप. 
सिः! अस।मथ्यं तु यदि सवेदा तद।ग्रेऽपि करणापत्तिः। इदानीमस।- 
मर्थ्यऽग्र सम्य विरुद्धधमाध्यासाद्भद् पत्तिरिति क्रपपक्षः स्थिरेऽ- 
स्थिरः अक्रमेऽपि तथेवेकदा सवा अथेक्रिया उत्पाद्य स्थितस्य भावस्य 
पुनस्तासु सामथ्ये पुनस्ता जनयेदेव पूवेवत्सामथ्याविरेषात् । 
असलामथ्यें तु विसुद्धधमाध्यासः। क्रमपक्षे क्रयाकमोनुपठम्भापत्तिख। 

क्षणिके तु नाभयोरसम्भवो यत्र सामथ्यं तत्राक्रमस्येव स्वीकारात्, 
क्रामिकास्व्थक्रियासु कारणानामपि क्रमिकत्वात् । नन्वक्षणिकाभर- 
सिद्धेः कथे यन्न क्षणिक तन्न सदिति व्यातिरेकव्याप्निप्रह इति चत् । 

अटीक पवादीकवारेवाक्षणिकत्वासच्वयाग्य।पिविकलत्पात् । 
यद्वा सामथ्यासामथ्येलक्षणविरुद्ध षमसंसरगात् कुषुरक्षेत्रवार्तिनो- 

बीजयोर्सद सिद्धो क्षणिकतायां पर्यवसानम् । समथ्या साम्यं एवान. 
दध इ्ति चत् । प्रसङ्खविपयेयाभ्यां च तयोः सिद्धेः । कुसलस्थं बीजं 
यंदि समथ स्यात् तदेत्क्षणाव्यवहितोत्तरक्षणे कुष् सामत्रीनि- 
विष्ट्ीजवत्, न च करीति तस्मान्न समथमिति इसलस्थे स्पशेला- 

म््यासिद्धेः। क्षि्र्थं बाज यद्यसमथं स्यात् तदा न कुयात् सामग्री 

निविष्ठबीजवच्छिलाश्करुवद्धेति क्षित्रस्थस्य सामथ्यंसिद्धः । न च 
प्रथमप्रसङ्गे सामभ्रीनिविष्टव्वमुपाधेः, तस्या अष्यापाद्यत्वतत्। 

ननु सामथ्यैपदेन फलांपघनग्रहणे यदि फलो पितं स्यात्तदा 
फल स्यात्, न च कलोपदहितमिति प्रसङ्गविपयेयः पयेबस्तान 
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आपाद्यसाध्याविकशेषादसमथा व्यावृत्तिः सामथ्यं करी व्याच्स्तिश्च 
कारित्वमिति व्याचरृत्तिमेदाददोष इति चत् । स्वरूपतो व्याचृत्तौ 
भेदेन लोकत्वप्रसङ्गात्(2) स्वरूपवरवात् । न ह्यत्र घरत्वपरत्वयोरेव 
स्वतो व्याच्र्तिस्तद्धेदस्तत्र घरटपरयोरिवावासामथ्यकारिणोः से. 
दाभावात् । अश्वत्यत्वचुक्चत्वयोरपि मेदः सम्भवति अश्व 

व्थत्वस्य घटादेरपि च्याचरत्तिरूपत्वात् ब्रक्चत्वस्यादइवत्थत्वादरेव तद्रूप. 
त्वात् । नच कारी समथ दति शद्रभेदात् ज्ञानव्यक्तिभेदात् वा 

भद् इति वाच्यम् । घरत्वकुमत्वयोरपि भदापत्तः । नचु सहक।रिषा- 
दित्यं सामथ्ये फलोपघान तु कारित्वमिति तयाभैद इति चत् । कुस 

खस्थ अपाद्कस्य परामिमतत्वासिध्याऽऽपादकासिद्धः तकं आपा 
दकस्य पराभिमतत्वासि देव सिद्धः । असह कारिसहिते कारित्वप्रस- 
ज्जन इृ्टापत्तश्च । नच स्वरूपयोग्यता सामथ्यम्, तथा च कुसूरस्थं 
बीजं यदि स्वरूपयाग्य स्यात् तदा फखपटित स्यात् इतिन प्रस- 
ङ्गा सङ्गतिरिति चत् । स्वरूपयोग्यता पदेन बीजत्वग्रहण विपर्ययपर्य. 
वसानस्य न च कारोति,(?)नस्मान्न बीजमिनि पयंवसाने बाधापत्तेः, 
तत्र बीजलत्वस्य त्वयापि अभ्युपगमात् । कुवेद् रूपत्वग्रहणे वाऽलसिद्धि, 

मया तदनङ्गाकारददिति चन्न अङ्ुःरकारणतावच्छद्करूपत्वेन विशि- 
ष्यानिद्धीरितेनापादनात्। नु समथाऽपि भावः सह कारिवेधुयोन्नाज. 
यतीति चत् । सहकारिण उपकारकत्व उपकारकस्यापि सह कारेतयो 
पकारपरम्परापस्याऽनवस्थित्यापत्तः, अनुपकारकानां तु सहकारि 
व्वेऽतिप्रसङ्गत् । नु नातिश्रसङ्गः स्वभावात् कषांचदेव सह 
कारित्वात् कारणत्व, तथ। च सकटखसमवथान कामिति चत् । 

समबधानस्येव जनकत्वापत्तः स्वोत्पत्यव्यवदहितोत्तरक्षणे फ 
छोर्पाहतस्येव जनकत्वाद्वर्यकद्पमनेन समवधानेन घरका- 
नामनन्यथास्िद्धश्च । समवधानस्याजन्यत्व च प्रागपि कायापत्तिः। 
जन्यत्वन च जन्यधमानाश्रये गुणादौ कथं तदवस्थितिः। समवधान- 

स्यासहकारित्वे कथ क।यंजनकत्वम् । सहकारित्वेऽपि तत्समवधाना 
पेश्चायां समवधानपरम्परापस्याऽनवस्थित्यापत्तः | सहकारिणो ऽपि 
तस्यासमवहि तस्यैव जनकत्वे बीजस्यापि तथात्वाप्रखो केवलादपि 
कायां पत्तिः । नयु विलम्बकारिता माक्षस्य स्वभावः, तथा च कथमु. 
त्पक्तेरनन्तरमेव कारित्वामेति चेत्। यदा जनयति तस्पूषंमस्य स्वभाव, 
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५१ [ ड क, कि स्य स्थितो तदाथजननापत्तिः । निवृत्तो च स्वभावनिवृत्तो कथमव 
स्थितिः तस्मात् स्वोत्पत्यन्यवहितात्तरक्चषणकारित्वमेव भावस्य 
स्वभाव हति भावनीयम् । 

ननु बांजानि प्रतिक्षण मिन्नानि तषु च किञ्चिदङ्करप्रलव 
समथमिःत तवाभिप्रायः, तथासति केवरदाप बाजादङ्कःरा पत्तिः 

यः समथः स सहकारिसमवांहेत पवोन्पद्यते इति चत् । तेषां 
प्रत्येक कायं सामथ्यं नानाकार्यात्पादापत्तिः । मिलितस्य 
तथत्वे मिलितस्य स्वरूपाद्भेदे भवताऽपि समवधानपक्चाक्तदो- 
षापात्तिः, अभेदे त॒ स्वरूपानां मेदेन का्यमद्ापत्तिस्तदवस्थेषे- 
ति चत् । बीजपथिष्यादीनां प्रतिक्षण भिन्नानां किञ्चिद्रीजादिस्तथो- 
त्पद्यते यथा स्वाव्यर्वाहितोत्तरश्चण पव करति स्वभावश्च भिन्ना. 
नामपि तेषामेककायजनकत्वमव दरनानुयोधन स्वभावकस्प 
नावकट्पनात्। अदुरप्रसवसम्थाञ्च वौजादयः परस्परं प्रत्यासन्ना 
पव भवन्तीत्यपि स्वभावः । प्रत्यासत्तिश्च स्मिन्नये सर्वेषां तत्कार्यकु 
वैदरूपाणामुत्पाद्यघस्तुसयोगः तस्य तत्कायस्य स्वीकारे तत्काले- 
भावात् । पवश्च य समथास्ते सहिता एव भवन्ति कुवन्ति च । ननु सम. 
थाः सह कारावेखम्बेन सन्ते!ऽपि काय नाजयन्तीति पक्चस्सहकारिस- 
मवहहिताः कुर्वन्ति तद्रहिताश्च न कुबेन्तीति कारणस्वभावे स्थेर्यमेवा- 
यात्विति चत् । स्वभावभेदेन भदापत्तेः। सहकारिविरहे न कुवेन्तीति 
स्वभावे स्वकारणोद्भूतानपि सहकारिणो निराकृत्य न कुयुः स्व. 
भावभक्षप्रसङ्गत् । सहकारि समवधाने कुयुरिति च स्वभावे सदा 
सहकारिणः परिरभ्य तिष्ठेयुः कुयुश्च, अन्यथा स्वभावभङ्गप्रसङ्कः । 
घस्माकःं च ये समथास्ते समवाहिता एव कुवन्त्यव च । येऽसमथ।स्ते- 

इसमवहिता पच न कुचन्त्येव चेति पृवदोषः। किञ्च कारणानां फलोप- 

धाने कारणत्वमेव प्रयोजक न तु सहकारिसमवहितकारणत्व गौ- 
रवाद् । पवं च कुखुलस्थस्य बीजस्य कारणत्वे फलांपधानं स्यादेव, 
तस्मात्कारणीभुतं बाज प्रृथगेव । नयु कुसुस्थर्वाजस्य प्रतिक्चण- 
भिद्यमानस्य न काचिदयथक्रिया ददयते श्त्यससवापनत्तो तत्सन्तनि कथ 
म दूःरकप्रिवी जजन्मेति चत् । द्विविधा अथेक्रिया समभागा विषम. 
भागाच । तत्र षले पूृवैपूवेवीजनाभ्निमाप्रिमबौजारंभ प्वेतिस 
मपनिवा्थक्रिय।, क्षिज्रपतिता त्वड्ररपत्तिरति बिषमभागा । तस्मा 
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त्सवेषामथाक्रियासस्वात् ससम । ननु क्सृले यावद्रीजं तिष्ठति 
तावदेकमेव भवत्वकारयेकस्वभावात् , अदुरजनकं तु तता 
भिन्न भवतः भिन्नस्वभाषत्वात् । तथाच कथ कुसुलस्थवबोजप्रतिष्ष 
णमेदो विरुद्ध धममासंसर्गादिति चत । अद्र इवाङकरप्सवक्षमवीजे- 
कापि ताघद्वाज्ञापक्षाष्ड्वद्यका । तत्र स्थिरस्य कुसखास्थतबीजस्व 

तत्र सामथ्यं उत्पस्यनन्तरमरव तदुत्पस्यापत्तिः । एवं च किञ्चिदेव 
वीजं तत्र समथ तघ्रापिबोज्ञन स्थिरस्य सामथ्यं तदेषाजनापत्तरिति 
अध्रिमाग्रिमबीजपरम्पराप्रापिका पुवपृववीजपरम्परा सिख्यति । 
तया च क्चणिकत्वपयघसानात् ¦ किञ्च क्षणलक्षणविरोधरसंसर्गादपि 
मेदः । न चक्षणभदात् कोऽपि मदोन सिद्ध इति वाच्यम् । अस्माकं 
मते स्वैत्रव सिद्धः । पव चान्यविरुद्धध्मससर्गादिव क्षणमेदा- 
दपि भद् इति क्चणिकत्व पव पयवसानम । पकक्षणस्थायिषु कथं 
भद् इति चन्न । विरुद्धधमान्तरसंसगात । वाजक्षित्यादीनां नेरन्तस च 
सान्तरत्वाभाव पव । स चारीकाऽपि विशेषको तद्व्याब्ृत्तिवत्। एवं 
च सिद्धे क्षणिकत्वे कथ ज्ञानात्मनागुणगुणिमावः समकाछत्वाभावात् 
कायेकारणभावात् । तथा च पूवं ज्ञानमेवाग्रिमाध्रमज्ञानकारणं, 
छलानप्रवाह पव चात्मा । तथा च वे्रोषिकद्शेनमसदरानमेवेति 
चेत् । 

अत्राहुः । यथा क्रमाक्रमयोव्योधकयोनिन्रत्तो स्थिरेऽथक्रिया न 
सम्भवति तथ। सापेश्चत्वनिरपेक्षत्वयाग्यापकयो निवृत्तो क्षणिकेऽपिन 
सम्भवति।अत्नापि तृतीयप्रकाराभावन तयारवव्यापकत्व।त्। तश्निबचिः 
कथामातचत्। इत्थम्। बाज ष गसहकाा रसा पक्लमङ्भूर सत ताश्नरषपक्च 

वा? सापेक्षत्वे कारणमरपेक्षणीयासन्निघन करोतीति मयव त्वयाप्यनु 
मतम् । ममतु कारणमपक्षणीय विना तिष्ठतिन च तवेति परं धिह 
षः । निर पेक्षत्वे कृषविरो बीजं क्षत्नादिना किमिति संयोजयतीति 
घाच्यम् । सम्थवीजोत्पादनायेति चत । सम्थर्बाजकरणेऽपि कीज्- 

स्य सखापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोरुक्तदोषात् । नन्वनपेक्षत्वे भवतु दोषः सा. 
पक्षत्वे तु न । नच सहकारेरम्बेन कार्यकारित्वे स्थेयोपत्तिः। 
सतः सहका!रिविलम्बप्रयुक्तकायोवेम्बक्रत्वे स्थेयात् , अस्माभिस्तं 
सहकारिण इव तस्यापि विवाचि लम्बनात् । सपेक्षत्वे तु तेः क्षह 
कायक।रित्वेन तु ताद्भटम्बेन सतः कायाजनकत्वम्, तस्ाप्यचज 
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नकत्व येन सहकारिखच्वसस्वक्षणयोः सस्वात्तेषां क्षणावस्थायित्वं 
स्यात् । तथाच व्यापकनिब्रस्या क्षणिकाथैक्रियानिवुत्तिरिति चत् । 
पव हि कारणस्य सहकारिणः समवधानस्यावश्यकत्वे यदेव कुस 
खुप।तत क्षत्रषदयसमवाहेत नाद्कुरकारि तदेव क्षेत्रादि मवदितेम 
डर करोतीति तथव स्वाक्रयतामापामर तथैव व्यवहारात्, कि 
स्वददानाचुरतक्तिपयन्यवह!रानुस्मरणन । अन्यथा अतिप्रसङ्गादेक- 
वाक्यतापन्नद्वित्रिन्यवहतव्यवहारस्यापि संमवात्् तदज॒सरणानो- 
चित्यात् | किञ्च कुःस्र स्थर्व।जस्याङ्कर भ्रति शिलाशकरवद्सामर््य 
कथ वांज्ञ क्षत्रपातितरङ्करां भवति न शिलाक्ाकटे । बजि 
साक्षात्परम्पराडरजनने सामथ्यमस्ति न श्िलाशकठे तस्मात् 
क्त्रपानताद्पि तदनुत्पत्तरिति चत् । बीजज्ातीययोः साक्षा 
त्परम्परासामथ्यद्रयकद्पनागोरवात् , एकस्मिन्सामथ्यं साश्चात्छ- 
तयोः सहकारिसमवध्रानासमवधानयोरव मन्तुमुचितत्वात् । अपि 
च किञ्चदककुःसटस्थमवाद्पसमयभ्तीते क्षेजादियोगे सति स्वल्प- 
समयोत्तरमवाद्ूरं सन किञ्चित् भूयसि काले गतेदूर सते तथा 
काचत्परम्पगायाः स्वस्पत्य क्रसि्ानद्पत्वाभेति कट्पनाश्च यस्य 
शाध्रं सहकारिखामः स रीघ्रमेव सूते यस्यतु चिरण सर चिरणः 
त्येव श्रयः । सहकारित्वं च यथा तव मत नोपकरारकत्वम्, किन्तु सह 
यजनकत्वं तथा ऽस्मन्नयेऽपि । अन्यच्च पुञ्चात्पुञ्जोत्पत्तिपक्ष येनैव स्व 
भ) वेन वाजस्याङ्कुरजनकत्व तनवे द्वत्यादिजनकत्व स्वमवन्तरण 

वा? आय कायामेदापान्तिः कारणामेदात् । नच बौजस्येकत्वेऽपि 
सहकारिमेदमादाय सामग्रीभदेन कायसेदे नेकत्वमिति वाच्यम् । 
पञ्चात् प्रत्तिपक्षे(?) सर्वेषां स्रवेत्र कारणत्वेन सहकारिमेदाभावात् । 
न च यत्र बीजमुपादानत्वेन जनकं सोऽदुरः क्षित्यादौ तु निमित्ततया 
जनकत्वं तत्र क्षिव्यादावेवोपादानत्वादिति वाच्यम् । पक्रत्र निमित्त. 
त्वोपादानत्वचिरुद्ध धर्मसं स गोपत्तः । कायेतदभावयोनं विरोध इति 
चेत् । कालभेदेन सहकारिलाभालाभयोरप्यविरोधे स्पैेयेपयथवसा। 
नात् । स्वभावभेदेन वीजस्य क्लित्यद्ूःरजनकत्वे नित्यत्वापान्तिः स्व 
मावेनापि अभेदे बीजशिखाशकर्यारापे अमदापत्तिः । कयमेदेन ,, 

रूपभेदो न विरुद्ध इति चत् । कालमेदेन सहकाररिकाभाकाभयोरपि 
तथात्वात् । एवं च स्थिर पव सहकारिसमवधाने करोति तदसमव. 
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धाने न करो तीत्येताचन्बयव्यतिरेकौ क्षणिकेऽपि नाक्चती सहकारि. 
समवधाने करोतीति त्वया स्वीकारे सहक।रिविनारूतो न करो. 
तीति पयवसानात् , अन्यथारऽन्वयस्येव भङ्खापत्तेः, तथा चानयो 
दात् भदे क्षणिकस्यापि मेद।पन्तिः, अन्यथा तु स्थेयस्थेयापत्तः। 
अपरश्च सामम्न्यसमवधानदश्चायां यद्र सामथ्यसुच्यते तत्छरुतः ? 
न तावद्वीजस्वामावस्य सस्वात् । नापि शलाक्कटवत् काया 
जनकत्वात् क्ित्यादि समवधानेऽपि देखाशकखत् कायानुप्पत्तः। 
अस्मा चोत्पत्तवेलष्छपयात् कवद्र्पत्वाभावादसामथ्यमिति चन्न। 

४ १ 6 
अस्याप्रामाणिकस्वात्। जनकत्वाजनकत्वथाविराघ रति चत्, एककार्यं 
प्रति स्वरूपयोग्यत्वायाग्यन्वयाः अनङ्गीकारात् । कारुविरोध इति 

चत् । अद्य काट तयार्वेया्ात् कारुमदेन चाविरोधात् ) अस्माक 
मरते पकस्य काठमद्ाभावात् । काटमभदेनाविरोधो नोभयसरमत ति 
चत्, यद् वीज यस्मिन् काटे सहकारिसमर्वाहतं न तदन्यस्मिन् 
कछ सहकारिसमवाहतम । न च सहकारिसमवहितत्यं बाधादव 
नाङ्ीक्रियते द्रव्यसभवधानस्यवं स्वीकारेण क्चाणकऽपि सहकारि 
समवधानासमदधघानयोः काटमदेन सत्वात् । अन्यस्मिन् काठ 
बीजमेव नास्तीति चत् | समवधानस्याप्यभावात् तस्पात्कालमेदेन 
न विरोध इति सिद्धम् । 

पव च फलापघानाचुपघानयार्वेसेधेऽप्यसावेव समाधिरनु- 
सरति । नचासौ समाधिः अनीतानागतनानाकाटत्वावगाहमाना 
क्षणिक्स्व तु नकरिम्। अपि चक्ुवरद् रूपत्व जातिभेवतोच्यते सा चेदे- 
कव्याक्तवरत्तः कथ जातः कथ वाऽनजुगतानामनुगनाद्कुरजनक 

त्वमनेकभ्यक्तिदत्तितव प्रालित्वादिभ्याप्यभिन्नमिन्नस्वीकारेऽहःरजनन 
तु यवाद्यनचुगम हति । शालिमाषादिच्रत्तेरकस्य स्वीकारे जातिसाङ् 
यैम्शारेत्वस्य कुसूस्थे सेन कुर्वदपत्वाभावात् कुर्वद्रूपत्वस्य 
दालित्वपीरहारेण माष।दौो स्वात् क्चजनस्थे क्षारो द्वितयसत्वात्। 
नञ जातिखाङ्कयस्य दुषणत्वे घटत्वं कथं जातिः धटस्वस्य सुरणः 
घटे सच्वन परथिवीत्वस्य पटादौ तत्परिहारेण स्वात् पार्थिवघटे 
द्वितयस्लत्वात् । सवणे उपष्टम्भक्भाग एव घटत्वं तेजोभागे तु गौणो 
व्यवहार इति चत् । विना बाघे मुख्याथेत्यागायोगात् पाषाणत्व- 
घरस्वास्यां साङ्यत्-परस्परपरिहारेण पाषाणमद्धरयोः सस्देन 
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पाषाणघर द्वितयसस्वात् । घटत्वं संस्थानच्नस्येवं न द्रव्यव्ुत्तीति 
चेन्न । तजराप्यन्यतरक्र मादि जन्यतावच्छेदकजातीनां साङ्यात् महाम् 
घट इति गुणसा मानाधिकररण्येन प्रतीतश्चेति चन्न । पाषाणत्वादि- 
व्याप्यनानाघरत्वस्वीक(रात् अनुगतव्यवहारस्य सस्थानवि षः 

वस्वनेवा पपत्तेः । वस्तुतस्तु घटत्वस्य सस्थाननरुत्तित्वेऽन्यत रकम॑ज- 
न्यतावच्छर्दकादि व्याप्यं जाततिद्रयमे वायाति द्रभ्यच्रत्तित्व तु पाषाण 
त्वकात्वादिन्याप्य नानेति द्व्य घरत्वन्यवहारः सस्थानावदेषव. 

स्वेनेव । अत पव यस्मिन्नेव सुधर्णतस्थानविन्नेषदशायां कतव्यन्य. 
वहार तरसिपरन्नेव तदभावेन तथा व्यवहार इति। महान् चर इत्यादि 
गुणादिसामाधेकरण्यानु भवोऽपि संस्थानविशेष पव । जतिविन्चे 
पश्च सस्थानेऽवद्य स्कीकतव्यः । स्रयोंगविक्नाषः कुम्बग्रीषेत्यादौ 
विशेषान्तरस्य वक्तुमराकयत्वादियादिरन्यत्र विस्तरः। 

ननु कुषदरपत्वजातेरभाचस्यं कुवदुरूप इत्ति व्यदहारः किञ्चि 
दिति चत् । सकरद करारिसाननिष्य्रनोप।धिनवर तदुपपत्तेः । एवच 
सहकारिसान्निघ्पासानेष्य(त्मके कुक् रूपत्वाक्रुवेदृरूपत्वे अपिका 
टभेदमादायाविरुद्धे । ते च देशमेदन सामथ्यासामथ्यं नवतोऽपि मते। 
पतदेरो सवथस्य देशान्तर म्पि सामथ्यं तज्ापि करणप्रसङ्खः। 
पवञ्च काटमेदेनापि सामथ्यासापमस्ययोः को विरोधः) अपि च 
क्चणिको.ऽपि भावः सरवद् शायामधक्रियायां समथश्चत् किनकरोति 
समर्थस्य प्रतिक्षेपायोगात् । समश्राऽपि असच्रान्न करोतीति चत्। 
सत्वस्य सामध्यंरूपत्वेऽसस्वस्या स मथेरूपत्वात् । एते च काठमेदेन 
सामभ्यासामथ्यं भवत) मते। नयु क्रमकारित्वाक्रमक!(रेत्वयाभावस्य 
कस्य सभव इति चत् ¦ यत्र कायं क्रमिकः सहकारिणः तत्र 
क्रमकारित्वमव यथा घटेन क्रमिकजखाहरणादौ । अक्रमिकसहका- 
रिखम्पत्तो चाक्रम एव यथा घरटरूपदयुत्पत्तौ । एवं च यत्न करव 
तत्कारं सहक।रेमिलनं तत्नाक्षपक\रित्वमेव यथाघरस्य स्वरूपाद्यु 
त्पत्तो । यन्न तु विलम्बेन सहक।रिणः सान्निध्य ततर क्षेपक्रारित्वमेव। 
कषिपाक्षपो च विरम्बाविरम्बो।न च नानास्वमावस्ते धर्मिने, 
धस्य॑सेदादेकस्मिन् बीजे बजत्वकरुवेद्रूपःवयो; सकय(प्यङ्गीकर।त् । 
ननूक्तं खहकारिणो न जद्यादेव वा स्वरूप्यागस्या यु चेतत्वात् क्त क्रि 
मुत्तरमिति चत् । सहक्ररलमवधाने सनि कारेत्वस्य तेदसमकधौमे 
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सति चाक।रित्वस्य धघमोत्मकत्वेन धर्मिस्वरूपात्मत्वाभावात् । 
पव च विरुद्धघरमाध्यासाभावात् सिद्धं प्रत्यभिज्ञया याथाथ्येमयु- 
स -च त्यां(?) स्थयम्। यत्रतु विरुद्धधमससगेः तत्र सान मानं, यथा 
सवषा प्रदीपरिख। इत्यादो लवैत्वादीनां विसर्द्धधर्माणां स्वात् । 
पवच दछन्धमपि कारणत्वन फलापघानावच्छेदक सहकारिसमव- 
धाने खाति तत्वस्य गुणेऽपि पामाणिकत्वात् । एव च यदि सामथ्यं 

स्यात् तद्धा कुयादित्यश्य यदि स्वरूपयग्य स्यात् तदा फलोपदहित 
स्थात् इत्यथेकतवे प्रयोजकत्वम् । यदि फलोपददित स्यादित्यथेकत्वे 
यदि कू्वेद्रुप स्यादिव्यथत्वे वाऽस्माकमापादकास्वीकारः। 
तस्मात् यद्वौज कदाप्यद्भुरकरणेः समवदहितं भविष्यति तत्फलोप 
धाननियतं यस्यतु तत्समवधानं विनेव नाशः तत्र स्वरूपयोग्यतामान्ं 
नित्ये तु स्वरूपयग्ये फटःपधघ्ाननिवतः सदक्रारिसमवधाननियः 
मात् । क्ष वौजत्वन बीजस्य कस्यान्चित् अर्थाक्रियायामसामथ्यं 
तन रूपेण अतच पात्तिः तुरगत्वेनेव (१) यद्येन रूपणासमथ तस्य 
तनासचधात् परस्वन घटे तथा दशनात् । सामथ्यतुसा क्रिया 
नाङुरं कुसृलस्थर्वीजसन्तानात् अङ्कतनुत्यत्ते, नापि वीजमद्ुरज 
नकात् बाजानुत्पत्तः तदनुज्ञानमेगाथंक्रिय। मविष्यति। न चाज्ञात- 
विनष्टे वीज कथ तत्, तत्सवज्ञक्ञानस्य तताऽ$पि सम्भवात्। नच 
तज्ज्ञानस्य निव्यस्वात् कथ समथोक्रियात्वमत्माभिः तस्यापिश्च- 
णिकस्य स्वीकायादिति चन्न । एवहि सर्वस्य वीजस्य स्वेर्मि- 
स्तादरक्ञने सामथ्यं एकवबाजस्यान्यतीजात्पात्तङ्ग(नेऽपि जनङत्वाप 
त्तिः। अस्य बीजस्य तज्ज्ञानजनकसहकारिसभवयान। भावान्न तञ्ज्ञा- 
नजनकत्वमिति चेत् । एव हि समथस्यापि किश्चस्ज्ञनजनकसदरः- 
कारिसमवधानम् किश्चेञ्जञानजनर् तहकायंसलमवधानञ्त्येकस्येव 
समर्थस्य सहक।रिसमवधानासमवधानयोः त्वृयाप्परङ्गक।रात्। पव 
कुवेद्रूपत्वविशषणाद्कराणां जनकत्वे कुदूलस्थवीजेऽ्टुःरा्थिनः 
प्रचच्यावत्तिः । शष्प्रयाजकताज्ञानमेव प्रवतंकमिति चत्। कस्य 
चिद् बीजस्याङ्कुरादवागेव नाशेनषटव्रयोजकन्वस्थ वाजे निणेतुमन्ञ 
कयत्वात् । सद्ायसाधारणं ज्ञानम प्रवंतकमिति चत् । क्षभिकता- 
ऽसिद्धिः। अच्र बीज कुवदुूपत्वे पवप्रप्राणानावा(दितिक्षणिङत। 
भङ्गासञ्जकसङ्खपः 
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चतुद शगुणान् प्रयुक्तान्गणयति तस्येति । तत्र बुच्यादयः भ्व्य 

क्षलिद्धा आप सूत्रादपि सिद्धा इत्याह आसलिङ्केति । प्रमाणादिं 

सूत्रे बुद्धः कण्टस्वेण नक्तेति चत् । सुत्रेण विनाऽस्याष्प्ररयथत्वात् देवद 

तवुख्या विष्णुमित्रस्येच्छाद्यद शनेनाऽऽत्मनीच्छादिकथनेन जनकतया 

तत्छमानाधिकरणवुद्धेः सुचितत्वात् । नयु धमाधमयोः प्रमाणमेव 

नास्ति। न च श्रुत्तिरेव मानं विधिप्रत्ययस्यास्मन्नय इष्टसाधनस्वा 

दावेव शक्तेरपूर्धस्याश्कयत्वात् । न च चिरकालविनष्टयागव्राह्म 

णद्धेषादीनां काङान्तरभाविस्वगेनरकभ्रसवासप्रथंतया धमोधमयोः 

सिद्धिः, व्यापारतया धमौधमयो; सिद्धावप्यात्मनिष्टत्वे प्रमाणा. 

मावादित्यत आद--घमौघर्माविति । अन्यगतो धमौधमों नान्यत्र 

खखदुःखज्ञनकाविति सूत्रकारमिघ्रयात् सुखादिसमानाधिकरणध 

प्रादिसिद्धिरित्यथः । अयमभिप्रायः । व्यधिकरणयोधमोघमयोः 

सुखादिजनकत्वे यागकतरीवान्यस्यापि तदुच्प्यापत्तिवयधिकर- 
ण्या विषात् । पत्करत्या यो घमाधर्मो जातो तस्येव तो सुखादि 
जनयत इति चेन्न ! ऋत्विजां स्वगभागित्वप्रसङ्कात् । ते दक्षिणा 
धिन शति चत् । न, तथापि तत्कृव्या धमंस्य जनितत्वात् । तस्मा. 

त्समानाधिक्ररणयोरेव नयोः सुखदुःखादिजनकत्वम् । अत्त पव 

पितृयक्ञादावपि पित्रादिगतघ पकष्पनत्याचायाः । विस्तरश्चास्य श 

व्दपरीक्षादो । 
संस्कारोऽपि फटसमानाधिकरण पव कद्पनीयः व्यापारस्य 

फरुसापाधिकरण्य खाघवाद्रव्याद संस्कार इति । चिरविनण्- 

स्यानुभवस्य फलज्नकत्वान्यथानुपपस्या कदपमानस्य संस्क।रस्य 

स्मृतिवेयधिकरण्येऽन्येनानुभूनस्यान्येन स्मरणप्रसङ्गः दत्यथंः । आः 
त्मनः किमाकाशावदेकत्व प्रथिव्यादिवन्नानात्वं वेत्यत आह व्यवस्थे- 

ति । नानात्मानो व्यवस्प्नात इति सजात प्रथिव्यादिसाम्यमित्यथः । 

व्यवस्था च काथचिन्मुक्तः कश्चिद्रद्धः कथित् पण्डितः कश्चिन्मूखः कः 

धित् सुखी कश्चित् दुःखीत्यादिः। न हि मुक्तिलल्त।रा एकस्य युगपत् 

सम्भवतः समानाधिकरणदुःखासलमानकारनदुःखभ्व्र्क्य सु क्तेत्वाः 

त्। नच तदात्मनः तदेव संसा।रित्व इद् सम्भवति ससारस्य 

दुःखत्वात् । न चैषा व्यवस्था मा मवतु । मूढत्वपण्डि तत्व सुलवुःखे 

एकस्य दारीरमेदन किं न भवत इति चत् । देवद्त्तप्ञगत्तपारक- 
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त्वे देवदत्तायुभूतस्य यज्ञदत्तेन स्मरणप्रसङ्गात् । यथा पुवजन्मा- 
युभूतं शरीरमेद्न न स्मरति तथा प्रकृतेऽपाति चत् । करीरभः 
दस्य अस्मरण प्रयोजकत्वात् त्वे स्तनपाने प्रतरच्यापत्तः । पृव- 
जन्मानुभूतसवौस्मरणस्य संस्कारलोपादिनोपपत्तेः । न च प्रृते 
तथा सम्भवति दृवदत्तस्याप्यस्मरणप्रसङ्गत् । न च जीव. 
नान्यथानुपपच्या चशरीरभेदेऽपि भकृतजन्माजुभूतस्म्रतिः कस्प्यते | 
नच प्रते काचिदनुपपत्तिरस्तीति वाच्यम् । अ्ुपपत्तः कट्पक- 
त्वात् । स्मरणे संस्कारोद्धाधादेरव तन्त्रत्वात् । तस्य च प्रकृते 
सुखभत्वात् । नन्वात्मन एकत्वपक्चषऽपि अविदयामेदात् मेदः, तथा 
खान्याविद्यावच्िन्नाजुभुतं नान्यावियावच्छन्नः स्मरति । मुक्तिस- 
सारावपि चवमुपपद्यते यस्य अविद्याविखयस्तस्य मुक्तेः 
यस्यचन तस्य संखारित्वात् । ईंदवरानीभ्वरव्यवस्थापरीत्थं सस्थेव 
मायापाधरीद्वरत्वात् आद्यापाघेश्च जीबत्वादे कस्यैवाक्ञानस्य स्वा- 
श्नरयाभ्यामोहकत्वेने मायात्वात् स्वाश्रयव्यामोहकत्वेनावियात्वात् । 
तथाच न काप्यनुपपकच्तिरिय्युपनिरचन्निणार(?)इति चेत् । अवि- 
दायां प्रमाणाभावात् । नच व्यावहारिककायोनुरोघेन तदनुरूप 
कारणतया विद्ासद्धः, जगतः पारमार्थिकत्वात् । न चात्मना. 
मनकत्व श्रुतिसिद्ध।न्तविरोधः, तस्य मुमु्चुणाऽऽत्मतच्वे सतै वि. 
हायान्तःकर्ण निवेरानीयमिति तात्पयकत्वात् तदर्थमस्य 
जगत आत्पनश्चासत्कद्पनापन्यासत् । यथास्व मोक्षायुपयागि 
तथा स्वभिन्नमन्यदर्पीति तात्पर्यात् । यद्यपि प्रतियागितयाऽन्यस्याः 
पि ज्ञानमुपयुज्यत एव, तथापि प्रधानतया स्वात्पक्ञानमेव मोक्षोष- 
योगौत्याबोदितत्वात् । सख्यासिद्या सख्यानुरूप परथक्त्वमपि सि 
उयतीत्याह पृथकत्व मिति । पकसूजनिदिषटमाकाशतुरपपारेमाणता- 

माह तथाचेति । अणुत्दे सखुखादौीनामती((द्यत्वापात्तिः मध्यम. 
परिमाणत्वे च जन्यतया घीतरागजन्मापात्तिरति परममहसमि- 
त्यर्थः । सखल्निक्षैति । शरीरातमसंयागस्य निमित्तकारणत्वादा्मनः 
संयोगस्यासमवायिकारणत्वादिव्यथंः । तद्विनाश्कत्वादिति । 
अत्ममनसानित्यतयाऽऽध्रयनाल्लामावोद्विमाग प्व विनाशक 
इव्यथः + 

( व्य ) दद(नीमासरमनो छशष गपर्य्विथ्मात्मत्कामेक्तम्बन्यादहिः 
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त्यादि प्रकरणम् । आस्मत्षेनाभेसम्बन्ध आ्मोपरूष्ितः सम्वायो 
लक्षणमिति । तथा ह्यत्मेतरस्मात् भिशत आत्माभिसस्षम्धाद्य- 
स्त्वितरस्मादनात्मनो न भिद्यत न चासावात्मत्वनाभिसम्बखो 
यथा क्षिध्यादिरिति । न च तथाऽऽत्मा तस्माद् भिद्यत इति । थव. 
हारो वा साध्यः । तथा शाब्दाथेनिरूपणपरत्वेन पृवैवद्वाक्यं योज्ञ. 
नीयम् । तथा लक्नषणस्याक्चपप्रातिसमाधान पूववद्वाच्यम् । 

ननु सचमतद सम्बद्धम् , आत्मसद्धाव परमाणामावार्तवृतथाहिन 
परत्यक्चषणोपकभ्यते रूपादिवत्स्वमावानवधारणाव् ,नाप्यनुमानमस्न्या- 
त्मप्रातबद्धमित्याराङ्कयाह तस्य सोक्ष्मादप्रत्यक्षस्वे सत्ति करणः श- 
व्दाद्यपटमभ््यचुमितः श्रो्ादिभिः समधिगमः क्रियते इति । सौ- 
स्म्य सरूपविद्राषकाथसमवतमहस्वाद्यमा्ोऽभित्रतो नाणुपरिमा- 
णसरम्बानधत्वमत पव तस्याप्रत्यक्षत्वम् । ननु चायुक्तमेतत्, 
अहामति प्रत्यये तस्य प्रतिभासनात् । तथाच सुख्यहं दुख्यहमि. 
खउछावानह मिति प्रत्ययो र्टः । न चायमनुमापृचंकः, लिङ्गलिङ्धिसम्ब- 
न्धानुस्मरणव्यापारस्यासम्वदनात् । नापि शब्दः, तेन॒ विनाऽप्यु- 
स्पद्यमानत्वात् । नापि विपययन्ञानमेतत्, अवाध्यमानत्वात् । नापि 
संशयज्ञानं, तद्र पस्यासवदनात्। अतः प्रमारूपत्वादवदयं परमाणान्तर 
प्रतिषरेघे प्रत्यक्षस्येव व्यापारः न रारीरारस्बनमन्तःकरणव्यापार 
णोत्पत्तः । तथाहि-न शररारमन्तःकरणपारच्छदय बाहावेषरयत्वात् | 
नन्वेव छदा स्थूखादहामिति प्रत्ययस्तर्हिं कथम् ? मुख्ये चाधकोपप 
चरुपचारेण । तथाहि मदीया भूत्य इति ज्ञानवन्मदायं शारी 
रमिति भदप्रस्ययदङ्नात् । अ्त्यवदेव शारीरे प्यहमिति 

ज्ञानस्थौ पचारिकत्वमेच युक्तम् । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवते. 
त इत्यात्मोपकारकत्व निमित्त कल्प्यत । अत्मनि तु मुख्यत्वम् , 
सुखीति कानेन समानाधिकरणत्वात् । तथाहि यत्र सुखीति क्ञानं 
तत्रैवाहमिति श्ानस्योपटम्भः सुखादियोगश्च रारीर।दिष्यति 
रेकेणःत्मन्येवेति वक्ष्यामः । यच्चेदं रूपादिवत् स्वभावानव्रधारणा- 
दित्ति । तदसत् । अहमिति स्वभावस्य प्रतिभासनात् । चाथा. 
न्तरस्या्थोन्तरस्वभावेनाप्रव्यक्चत्व दोषः, सवपद्।थानामप्रत्यक्चषता 
प्रसङ्गात् । नच परकीये ऽप्वार्मनि अहमिति प्रतिमासप्रसङ्गः स्यात् , 
तस्या्मान्वरदरव्यश्चत्वात् । प्रत्यक्चषज चद वचहत्तनं भ्रमाणान्तर 
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प्रभव मिच्युक्तम् । न चात्मान्तरणात्मान्तरस्याप्रत्यक्षतायां स्वात्मनो 
पि तथाभावप्रसङ्कः । स्वस विदा बाध्यमानत्वात् । नापि रुूपान्तरस्य 
स्यादः प्रव्यक्षताग्रसङ्गः । तस्य पतिभासाभावेनाप्रत्यक्चत्वात् । 
तथांहि-य्र हि रूपविराषस्य प्रत्यक्षत्वं तत्रेव संख्यादयः प्रत्यक्ष! 
इत्युक्तम् पूर्वम् । अथात्मनः कतृत्वादेकसिमन् काटे कमत्वासम्भवे- 
नाप्रव्यक्षत्वम् । तन्न । लक्चणमेदन तदुपपत्तः। तथाहि -ज्ञानाचकीषा 
ध्रारत्वस्य कतृटक्षणस्योपपत्तः कतृत्वम् , तदेव च क्रियया व्याप्य 
त्वोपन्धेः कमेत्व चेति न दोषः, क्षणतन्बत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः। न 
चानयारक स्मिनधर्मिाणिरकास्मिश्च कार कतृक्ररणयोरिवास्तु विसे 
धः । तथाहि स्वात्यं कतृत्वं पारतन्त्यञ्च करणत्वमिति त्वनयोः 
विघिप्रतिषेधरूपत्वाद भिन्ने धर्मिण्यसम्भवो युक्तः, न चेवं कतैत्वकः 
मत्वयोरिति । अत प्व मदीय शरीरमित्यादिप्रत्ययेष्वात्मानुरा- 
ग सम्धावेप्यात्मनोऽवच्छेद कत्वम् । प्रेहप देवकुःखमिति ज्ञान श्रीह 
घस्यवोभयत्रापि वाधकसद्धावात् ,यत् ्यनुरागसद्धावेपि विरोषणत्वे 
वाधकमस्ति त्रावच्छदत्वमव कदट्प्यत इति । अस्ति च ्रीहषस्य 
विद्यमानस्वमास्मनि कतृत्वकरणत्वयोरसस्भव इति बाधकम् । न 
चेकास्मिन्नेव धर्मिणि कज्रादिविमागस्यापलन्धेरवास्तवत्वमेव न्या 
य्यम् , छक्षणमदस्य वास्तवत्वाद्येषां तु खक्षणमेदो नास्ति तष।मेष 
दोष इति । कस्पनाक्ञानञ् पूवमेव निरस्तमिति न कल्पनासमानो 
पि ताक्तारणादिव्यवस्था(?)। तदव कत्रादिप्राचेमागस्य भिन्ननिभि- 
तत्वादेकस्मिन्नवात्मन्यनुमानेन प्रत्यक्षेण वा परिच्छिद्यमानिन तदेव 
कतृत्व न दोषायेति । नन्वेवमात्मन्यहःमेतिप्रत्ययस्य प्रत्यक्षफल-. 
स्वान्तस्य सोक्ष्म्याद प्रत्यक्षत्वे सतीत्यसम्बद्धं वाक्यम् । न वाश 

न्द्रियीववक्षयास्यभिधानात्, तथाहि -कस्मादात्मा क्षिव्यादिवत् बाह्ये 
न्द्रियप्रत्यक्चो न भवती्युक्तं वाक्यं सम्बध्यते- तस्य सौक्ष्म्याद 
पविशेषकाथसरमवायस्य महस्वस्यनेकंद्वव्यत्वसहचरितस्थाभा- 
वान्न बाद्यन्द्रिय प्रत्यक्षत्वम् । तत्र प्रत्यक्चेप्यप्रत्यक्षाभिधानाह्भ्यते । 
तस्मिश्च सति करणेः श्रोघ्ादिभिः समाधगमः क्रियते । यदिवा 
करणेः धो्रादिमिरिव्युभयत्रापि योज्यम् । तथाहि-शानब्दोपलम्धिः 
करणकाया क्रियात्वात् चिदिक्रियाचदेव शेवष्वपीति । तस्य सौ. 
्ैम्याचथोक्तात् करणेः श्नोत्रादिमिरप्रत्यक्षस्ते सति तैरेव लिङ्गभूते- 
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स्तस्थाधिगमः क्रियते । श्नरोज्रादीनामपि सद्धवेऽनुमानमाह~-शब्दा 
घुप्घ्यनुमितैरिति । शब्दस्रेरूपरसगन्धोापरष्िक्रियाभिरचु- 
मीयन्त इति तदनुमितानि तैरिति । तथादहि--श्ब्दोपरन्धिः करण- 
कायो क्रियात्वाच्छिदि क्रियावत्) पव राषेष्वपीति। व्याप्तिप्रतिपादना- 
थे प्राह~-वास्यादीनामिष करणानां कवतैप्रयोज्यत्वदश्चनादिति। यथा 
वास्यादीनि करणानि कवेप्रयोज्यानीति तद्वच्छोजादीन्यपि कर. 
णानि, तस्मात् कतेप्रयास्यानि। तथाहि-ध्रोज्ादीनि करणानि 
कनतुप्रयोञ्यानि करणत्वाद्वास्यादिवदिति। अथाच्न सवेगतात्मप्रयो. 
जयत्वे साध्ये साध्यविकटत्वम् , चिपयेये बा सद्धसाधनमिति। न, 
सर्वानुमनेषु सामान्यनेव साध्यसाघनभावोपपत्तर्विदोषणानुव्याप्त्य- 
भवे सवानुमानोच्छेदपसङ्गः । प्रमाणं चानुमानमिति वक्ष्यामस्तद्- 
धिकार । सिद्ध च कतेखद्धवि तस्य शारीरादिग्यतिरेकः परिचोषात् । 
तथा न परं करणेः शब्दादिषु प्रसिद्ध्या च प्राधकोऽनुमीयते । 
राष्डादिषु विषयघु प्रसिद्धिविज्ञानं तया प्रसाधकः समवायिकारणः 
मात्मानुमीयते | तथाहि-शब्दादिश्ान क्चिदाश्चितं गुणत्वात्भ्योयो 
गुणः ख स आशितो यथा रूगदि, तथाच गुणो ज्ञान तस्मादाच्रितम्। 
समवायिकारणपूवेकत्वं कायत्वाद्रूपादिवदेव । अथ शरीराद्याधितं 
भविष्यतीति सिद्धसराधनमित्याशङ्खयाह-न शरोरेन्द्रियमनसापमिति। 
तथाहि--परे मन्यन्ते प्राणवच्छरीरे सति भावात् तदमावे चाभावा. 
उछरीरधमे पव चैतन्यमिति । पवमिन्द्रियादिष्वप्युह्यम् । तक्निषघाये 
न शारीरेन्द्रियमनसां चेतन्यमिति। व्यवहारे साध्येन साध्याविरिष्टो 
हेतरक्षत्वारिति। यदि वा स्वसिद्धान्तापद शेनमेतत्। अस्मत्लिद्धान्ते 
नामीषां चैतन्यमिति । नन्वेवं यदि शरीरस्य चेतन्यं नास्ति तर्हि 
किम परैसक्तः चेतन्यविशिष्ठ. कायः पुरूषः तथन्द्रियमावव्यतिरे- 
कानुविषानादिन्द्ियाणां चेत्याशङ््याह--अक्ञत्वादिति। न हि वितु. 
षो बाधकमुपलभमानस्यैव वचांसि प्रवत्तन्त इति । तथा मन्यन्त 
पभिरिति मनां शरीरेन्द्रियाण्येव तेषां न चेतन्यं तत्कारणाना- 
मन्ञत्व!द् चेतनकारणारन्धत्धादिव्यर्थः, इति कचित् । 

अथ कारणानामनश्ञस्वं कुतः काय॑श्चानात् । नन्वेवमितरेतगश्रय- 

त्वम्! घरादिकार्यस्याचेतनतयोमयवादिसमस्प्रतिपन्तेः कारणानामश्चत्वं 
सिद्धम् । तज्ञातीयाख परमाणवः हारोरस्वारम्भकरा ईति भचतनका 
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रणारच्धत्वे तस्याप्यचेतनत्वम्। पवर्मिन्द्रियेष्वपि । यदि च परमाणु 
घु चेतन्यं स्यादेकरिमन्नेव शारीरे पुरुषानन्त्यात् प्रतिसन्धानादिव्य- 
वदहारोच्छेद प्रसङ्गात् । शरीरेन्द्रियाणाञ्च चतन्यस्योत्पत्तावन्वयम्य 
विरेको कारणत्वादपि सम्भवतः कथ तदाधारत्वामिति । अथेचम 
दष्टकल्पनादोष इनि चेन्न | प्रमाणापलम्भात् । तथाहि--प्रत्यक्षव- 
दजमेयस्यापि अर्थस्याप्यस्त्येव सद्धावः । त्च शरीरस्य चेतन्यप्र- 
तिषेधाथमाह--न शरीरस्य चतन्यमिति । अ तु चैतन्यस्य पक्षी 
करणे भुतकायेत्वमसिद्धं स्यादित्ति शरीरमेव पक्षीक्रियते । तथाहि- 
तारीरं परपरिकदिपतं चेतन्यशुन्यं भूतत्वात् कायत्वाश्च । यत् 
भूतं यच्च कायं तश्चेतन्यङून्य यथा घटः । तथा शरीरं तस्मादच- 
तनमिति । अन्ये त्वेक एव भूतकार्यत्वादिति हेतुविवक्षित इति मन्य 
न्ते । तच्चासद् । व्यभिचाराभावात् । भथ भूतकायत्वादित्युक्तऽस्त्या- 
त्मना व्यभिचार इति चेत् । न । तस्थ साध्यत्वात् । सिद्धे च व्यभि- 
चारा भवतीति । यस्य चाल्मा प्रसिद्धस्त प्रत्यनुमानोपन्यासो व्यथं 
पव । तथा कायेत्वादिव्युक्ते नास्ति व्यभिचार इति व्यथेमेव स्यात् 
भूतपदम् । न च चेतनया उ्यभिचारः, तस्याश्चतन्यद्ून्यत्वेन सपक्च- 
त्वादिति देतुद्धितयमेव युक्तम् । अवयकवव्यत्यये तूक्तमेव प्रतिसमा- 
धानम् । 

तथा मते चासम्भवादिति । म्तावस्थायां चेतन्यस्य रूपा 

दिवद जुपलम्घेने शारीरविशेषशुणत्वम् । तथाहि--चैतन्यं शरीरि. 
शोषगुणो न भवति सति शरीरे निघते मानत्वात् । ये हि सति शरीरे 
निवतेन्ते ते तद्विश्ेषगुणा न भवन्ति--यथा संयोगादयः। येतु 
दवारीरविश्तेषगुणास्ते तस्मिन् सति न निवतेन्ते, यथा रूपादय इति । 
न च विश्चेषगुणत्वप्रतिषधेन सामान्यगुणवस्वप्राप्तिः । प्रहियोग्य 
पेक्षितत्वात् पक्चादिष्यवस्थायाः। तथाहि-चतन्यस्य परेण शरीर 

विशेषगुणत्वमेवेष्टम्, तस्यैव प्रतिषेधः क्रियते । न चात्र शरीरस्येव 
पक्षीकरणम् । सृते चासम्भवाश्चेतन्यस्येति हेतो्व्येधिकरणताप्रस 
ह्ञात्। तथेन्द्रियाणां चेतन्यप्रतिषेधो-नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वा 
दवास्यादिषत् भूतत्वात् कारयैत्वादित्यपि द्ष्टग्यम् । इतोपे नेन्द्रियाणां 
चेतन्यं तदुपघातेऽपि स्मृतिदशेनात् । न च गुणिषिनाकशे गुणस्य 
लद्धवो षः । तथादहि~स्मरणमिन्दिययुणो न भवति यथा धटवि- 
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मारोऽपि परशूपादिरिति। तथाच स्मरणमिन्द्रियविनाश्षेपि भवति 
तस्मान्न तदुगुण इति । यदि चेन्द्रियाणां चेतन्यं स्यात् करण विना 
क्रियायाश्चानुपलन्धेरिति करणान्तरेभ॑वितन्यम् । तानि करणानी. 
न्द्रियाणि विवादास्पद्ानि चार्मान शृव्यकस्मिक्नेव शरीरे पुरषबहुत्व- 
मभ्युपगतं स्यात् । एवश्च सति देवदत्तोपरन्धेऽयं यक्ञदत्तस्येवन्द्र 
यान्तरापङब्धेऽथं न स्यादिन्द्रियान्तरेण परतिसन्धानम् । तत्तु इष्टमताो 

नेन्द्रियाणां चेतन्यम्। यदि चेकमिन्द्रियमशेषकरणाधिष्ठायकं चेत. 
नमिष्येत । सञ्क्ञामेदमात्नमेव स्यात् । अथ विषयशगुणश्चेतन्यं 
भविष्यतीति तक्निषेधाथंमाह--विषयासांनिध्ये चानुस्मृतिदरानात्। 
तथादहि-विषयासरांनिध्ये तद्िनाशे वाभ्नुस्तिरषछा न तत् 
गुणतद्धिनाश्चे भवतीति । अथ मनागुणो भविष्यतीति तत्प्रतिष- 
धाथमाह-नापि मनक्लश्चेतन्य गुणः करणत्वाद्वास्या दिवत् । यत्क 
तै मनस्तदापि खुखाघ्युपरन्धौ यदि करणान्तरमरेक्षेत संक्ञामेद- 
मात्रमेव स्यात् । तथाहि-यत्तत्सुखाद्युपब्धः करणं तदेवान्तःकरणं 
यश्चेतन मनः स पवाला स्यात् । अथ करणान्तरं नापेश्चते तर्हि 
करणान्त रानपेक्षित्वे युगपदाखोचनस्खतिप्रसङ्कः । तथाहि--मनस- 
श्चेतन्ये युगपद्ूपरसस्पशशब्दक्ञानानि प्रसञ्यरन् । चक्षुरादीनां 
मनःसम्बन्धे सति करणान्तरानपेक्षाणां स्वविषयः सम्बन्धात् । 
तथाहि--स्म्रतियोगपयश्च करणानपेक्षिःवात् । न चेकस्य क्रमेण 
कार्यजनकत्व प्, पूवंस्वरूपस्यापरिभ्रंशात्, नापि युगपदेव सव कृत्वा 
पुनरकरणे देत्वभावात् । प्रतिकायंश्च पूवस्वरूपत्यावृस्यभ्युपगमे 
क्चणिकताप्रसङ्कः । अथ करणस्यापि मनखश्चेतन्यम्। तन्न, स्वयं 
करणभावाश्चेति ! तथाहि-चेतन्य प्रधानक्रिया सा च कतरि 

कमणि बा समवेति । न करणे भवितुमर्हति, अनुपलम्भात्। न 
हि करणं प्रधानक्रियाश्रयो दष्ट इति स्वकीयापेक्षया तु सचस्य 
कर्तृत्वमेवेति । तदेव परिशेषादात्मकयत्वाश्वेतन्यस्य, तेनात्मा 
समधिगम्यते । कः पुनरयं परिद्राषः ? प्रसक्तेषु रारीरादिषु जात्या- 

दिषु च विषयेषु चेतन्यप्रतिषेधे तथा तदाश्नयस्य भ्यवस्शापना- 
न्नानात्वायिगमादाकाद्ादकीनामेकत्वेनाप्रसक्तः शिष्यते च द्व्या. 
नतरमिति परिक्ेषः--केवलव्यतिरकयनुमानम् । तथच ज्ञानं 

क्ितिजटज्योतिरनिलाकाशदिक्रालमनोभ्यातिरिकतद्रभ्याश्रयम् तदू- 
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बृत्तो घाधकप्रमाणस्तद्धावे सति गुणत्वात्, यस्तु तदुव्यतिरिक्ताश्रयो 
न भवति न चासौ तदुड्ृत्तिबाधकप्रमाणल्द्धावे सति गुणो यथा 
रूपादिः । न च तथा श्न तस्माद् व्यतिरिक्ता्चयमिति । 

ननु सवमेतदसम्बद्धं क्षणिकत्वेनाश्रयाश्नयिमावानुपपत्तेः। तथाच 
पदायानामथक्रियया सत्व व्याप्तम् । सा च क्रमयोगपद्याभ्यामक्षणिः 
केषु न सम्भवति । क्रमेण जनकत्वमकस्वरूपत्वात् , यदेव हि पृवेका. 
योँत्पत्तो स्वरूपम् तदेवोत्तरकायंष्वपीति स्वैषामेकताभ्रसङ्कः, 
का।रणवैक्षण्य विना कायवेलश्चण्यस्याराकय साधनत्वात् । अथ 
कायैवेलक्षण्यादेव ज्ञायत प्रतिकार्यं पूर्वस्वरूपनिदत्तावन्यदेव स्व- 
कप भावानां भवतीति । तरिं स्वरूपस्यावस्थानाभ्युपयमात् तथा 
सस्वप्रसङ्कः। अथावस्थितस्यापि क्रमयोगपद्याभ्यां स्टकासिप्रापो 
तथेव जनकत्वामिति चत् । न । तस्य तर्मन् अतिश्याधायकस्वेना- 
तिशयनिवतंकत्वेन च तयोरव्यतिरेक।द्न्यत्वमेव । व्यतिरेकेपि 
तदू मापि भावस्य कथ कायस्य जनकत्वं दृष्टमिति । न ह्यथौन्तर- 
जन्मन्यथौन्तरस्य क्रियाजनकत्वं इष्टमिति । अनुपकारके वस्तुन्यपेक्षव 
न स्यादिति सहकारित्वाभावः। अथ सहकारिणामपि सहकायन्त- 
राधीनं साम्यम्, तदापि यदि सहकार्यन्तर दित्यनवस्थेव स्यात् । 
अथ सहकायेन्तरं विनेव सहकारिणां स्वत पव सामथ्यैमिति चत् । 
पतच्चान्यन्नापि समनमिव्यरम्। तदेवमक्षाणिकेभ्यो व्यावर्तमानार्ध- 
क्रिया स्वभ्याप्त सत्वं गहीत्वा व्यावतेते इत्यसखन्तो त्षाणिक।: ; तदेवं 
बाधको परम्भा पश्चपक्ष पवाक्चषणिकशङ्ग्यवच्छदसिद्धा सस्व. 
मेव क्षणिक साघनमिति। तथा निहंतुकत्वाद्धिना शस्योत्पस्यनन्वरमेवा- 
भाव इति श्चणिकत्वम्। नचु मुद्धरादिव्यापारण घटादि विनाश्चस्योत्पादो- 
पलम्भादयुक्तमेव तत् । नात्मभागसङ्गतो तदृष्यापारात् । यदि च हेतोर 
थौन्तरभूतो विनाश्च उत्पद्येत । तद् तदभावस्यानुपलम्भो न स्थात्, 
ततूस्वरूपस्यापरि श शात्। वथा मावस्येव कारणजनकःतवाभ्युपगमे 

€ > भ, (५, क (५. 

भावरुपत्वप्रसङ्खश्च। न चार्थान्तस्त्वाविशेषात्तस्मिन्युपजाते कस्याचि- 
द्ाषस्यायुपलम्भो न सवेस्येति विशेषदेतुरस्ति । नापि कारणापेक्षि- 
तायामवदयं भावः स्यात । बदख् रागस्येव सापक्षिष्वावदय मावित्व- 
योर्षिरोधात्। तथादहि--वस्नं समः सम्पद्यमानः क(रणखद्धावाद्नवति 
अभावे न मचति पकं काचद्वस्तुना तिनाशछद तुभरतिबन्थाव मावा 
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विनाशित्वमपि स्यात् । यदि चाविनदहवर स्वरूपाणां हेतुतो विनाशो, 
गगनादीनामपि नित्यतयाभ्युपगतानां विना्ाः प्रसज्येत । अथ न- 
ङ्कु भावस्य हेतुता । ततो विनाशवतत कि तत््कट्पनया । तत्स्व 
रूपत्वादेवावभ्यं विनापि हेतुं विनाशो भवतीति। यदि करणका- 
यत्वं च स्याद्विनाचास्य कल कत्वात् तद्धिनासेऽवदयभ।वान्मज्न स्यात् 
तस्मान्न तस्य कञ्चित् भवति, न भवत्येव केवलमिति भाव छक्ष- 
णस्थितघमानादरा इति । न चाक्षगणिकत्व प्रत्यभिज्ञान प्रमाणम् । 
तस्य कलठ्पनाक्ञानत्वात् । तदेत्सवमविदि ताथंम्; कट्पनाक्ञानस्य पूव. 
मेव निरस्तत्वात्।अथ स पवायमेति ज्ञाने विरद्धाद्टेख।देकत्वमयु- 
क्तम् । त याहि-स शत्यतीताकार ज्ञानमयर्मिति च वतमानाकारम्। न 
च विरुद्धाकारयारेकञ् सम्भवो रष्इति। 

तदसत्। आकारवादप्रतिषेध पृवान्रुभवजानेतसस्कारस्मरणस्. 
हकारसीद्द्रियण स पवायमिव्युभयोस्छेलि ्ञानं जन्यते। तस्य 
चाथान्वयनव्यततिरेकाुवि धानात् नि्विषयत्वमयुक्तम । अथास्तु 
परत्यभिश्चानाईइवस्थायित्वमथानाम् अथक्रियाकारित्वं तु कथम् । 
सदहकारिसांनिध्ये सतीति । तथाहि--क्रमेणसहकारिसद्भाव 
सति क्रमेण जनकत्वम् , युगपत् सद्भावे च युगपर्चेति । 
यनच्चाक्तम्--किन्तस्य सहकाररेणा करियते इति । नक्घि- 
ञ्चित् । किन्ति १ सद्भावे कायमेवान्यथासहकारित्वायोगात् । 
यदि वा तस्य सामथ्यं कारकसाकल्यमव क्रियते तत्सद्ध।व क।- 
यैजननादसामथ्यन्तु वैकल्यं निवतंते। स।कल्यवेकटययोः परस्पर 
सद्धावस्थितिविरोधात् । न चर तयोराविभावतिरोभावाभ्यामय- 
स्य तथाभावप्रसङ्खः । तयेस्तदृर््यतिरेकात् । नच सहकारिणा. 

मथीन्तरत्वाविरोष।दविशेषेण सवेमावसहक)।रित्वम् । नियत 

स्येव सद्भावे भावव्यतिरेक।भ्यां कावंजनकत्वदेशंनात्। नापि स. 

हकारिणां खहकायेन्तयात् सामथ्यम् । तन्ञिरपक्षाणामपि परस्पर. 
सांनिध्ये तत्समुहायस्यैककायजनकत्वोपलब्धेः, शं चक्षुङ्पाखोक- 
मनस्काराणां परस्परसांनिध्ये सत्येककायेजनकत्वम् । न चात्रेतरा- 
यिषस्येनाम्त्वावस्थायामतिशयः सपद्यत इति वाच्यम् । अव्यतिरेके 
तद् भावात् , नहि स एव तस्येवातिद्ायो भवतीति । तथातिश्यरहि. 
तानाभ्रतिशयज्ञनकत्वमिति कायौन्तरेऽपि न बाघास्ति। अथाऽविक्च- 
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ययुक्तानामतिश्यजनकरवम, एवं तर्हिं तेषामप्यन्यस्माचवतिश्यः खप 
द्यत इत्यभ्युपगमेऽनवस्थायां विवक्षितकायोचुत्पत्तिप्रसङ्कः । तस्मा 
त्सहकारिणां परस्पर सांनिध्यमेवातिश्चय इति युक्तमुत्पद्यामः । 
तदेव का्ययैटक्षण्यं सामग्रीवैलक्चण्यात् भवतीति न प्रतिकाय 
मन्यत्वं भावानाम् । यश्चायमक्षणिकानां क्रमयोगपद्याभ्यामथंक्- 
याप्रतिषेधः स विशेषप्रातिषेघस्याऽव्य राषाभ्यनुज्ञायां समथ 
इति प्रकारान्तरणाथोक्रिथाप्रसङ्गः। न च तदसत्वग्राहक प्रमाणम. 

स्तीति । तथा परस्पराधिपस्येन कायेजनकत्वाभ्युपगमात् । रूषा- 
दीनामेकेकमनेकरूपादेयुगपत् कारणामित्यभ्युपगमे यौगपद्यभ्रातिः 
बेधादेव तद्न्तभूतः क्रमो निषिद्ध इति तस्य स्वशब्देन पुनवचनम् 
पुनसुक्तमेव स्यात् । तथाहि--यथा रूपं युगपदुरूपरसगन्धस्परशा- 
नारम्भते तथा रलादयोऽप्येकेकविवक्षायां तन्नेव क्रम इत्येकस्यैव 
प्रतिचधो वाच्यः । न चेकमकस्मादे वोत्पद्यते तदारभते चेति नियमः 

सम्भवति । न चान्ययेकस्य क्रमेणनेककायजनकत्वं प्रतिक्चषणमन्य- 
त्वाभ्युपगमात् , तस्मात् सहकारिसद्धवे सति क्रमयोगपद्या- 
भ्यामथक्रियाजननत् अक्चषणिकानां नास्तच्वमिति । नापि नानात्व. 
मिति, स्वादिति दहेतारव्यतिरेकः । नच पश्च पव तस्य व्यति. 
रेकः, तस्य रूपान्तरत्वात् ' यञ्चेदमक्षणिकत्वेन विरोधात् भावत्कपश्च 
पव अक्षणिकशङ्काव्यवच्छेदसिद्धौ बाधकम् । इत्य्तदसत् । विरोधि. 
प्रतिपत्तिमन्तरेण विरोधप्रतिपत्तरयोगात् । अथाक्षणिकस्तद्धिरोधि 
प्रतीयते एव । स तदहि परतिपत्तिरूपाथेक्रियाकारित्वादसक्न भवति इति 
कथमस्थास्माद् व्यतिरेकः। यदि चाक्षणिकल्लङ्काग्यवच्छेदो बाधकादेव 
प्रतीयेत सच्वादिति हेता्वयथ्यं स्थात् । तस्याप्यतद्पन्यवच्छेद 
विषयत्वादिति। अथ मोटेन हतुना क्षणित्वमेव साध्यते तश्च 
यदि स्वलक्षणादिभिन्न कथमयुमानपरिच्छेयं तस्य हि सामान्य. 
विषयत्वादिति । न च स्वादिति हेतोः सपक्षविपक्चाभ्यामन्वयव्यति. 

रेकाभ्या(मन्तरेण गमकत्व न्याय्यम् । यसराधारणस्यापि गमक. 
प्रसङ्गात् , सवैस्य च पक्चान्तभावात् सपक्षाक्िपक्चामाव पव । भथ 
कद्पनासमारोपितत्धात्पक्चादेब्यवस्थायाः कद्पनासम।रोपिते सप. 
कषेऽम्बयस्तदारोपित पव ग्यतिरेक इति गमकत्वम् । पवं तर्द क. 
हपनासप्रायेपितपश्चादिज्यवस्थपञ्च काद्पातेकमन्मानामत्यषा- 
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स्तव क्षणिकत्वमेव स्यात् । अथ विनाशस्य निर्हतुकस्वेन क्षणि. 
कत्वम् । तन्न । निहंतुकत्वस्यापि कततिपयकाशाघस्थायिरवेन विनाश 
विंशधामावात् । न च निषेतुकत्वं युक्तम् । भाव इवाभावेप्यन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां हेतोव्यांपारापलम्भात् । अथ मुद्ररादिव्यापागात् कपा. 
र सन्तानस्योत्पादो, न तस्य विरोध्युत्पन्नत्वात् । नच कपाटस- 
न्तानस्तस्थावरणमिति, प्रागिव तत्कारेप्युपलमभ्ेत । आवरणत्वे. 
पि तद्विनाशे तस्यापलम्भः स्यात् । न च कपाटसन्तानेन घटस्य 
विरोधः, तत्कारणत्वात् कपालानाम् । अर्थान्तरे विनाशे भावस्यो. 
मलम्भ इ्युक्तम । तक्ष । तयोः सदावस्थितिविरोधघात् । तथाहि भाषे 
तूत्पन्ञ अभावस्याप्रहणम् । तत्काले तु मावस्येति दम् । नन्वेवं 
धरकाङे ततूप्रागभावस्य विनान्ने तस्याप्यन्यः प्रागभावः तस्या. 

प्यन्यो विनाश इत्यनवस्था स्यात् । तद्धावेपि न दोषः। कायोनिष्प- 
त्ेर्दशनादित कचित् । 

अन्ये त्वनवस्थायां किट कायस्य परिसमासिन स्यादिति धर. 
तत्प्रागभावविनाक्षयोः एक पव प्रागभाव इति मन्यन्ते । 

गुरवस्तु घटकाले तल्प्रागभावस्याञुपलन्धेः स एव तस्य 
प्रतिषेधः । प्रागभावस्तु घटस्येति तयाः सहाचस्थिर्तिविरोधादि- 
ति जुवतें 

अथामावस्यार्थान्तरत्वाविशेषात्तस्मिन्नुपजाते सवंषामनुष- 
म्भः स्यात् । न, तस्मिन्नुत्पन्न कस्याचदनुपरम्भेन तयोरेव 
विरोधसिद्धेः यथाथान्तरत्वािश्लेषेपि किश्िदेव कारणं कस्य- 

चिदेव कायस्य हेतुने सस्येति प्रतिनियमो दष्टः तद्दभावस्य निय. 

तेनेव भावेन बिरोधो हष हत्यदुषणमेतत् । यश्चेदं विनारास्य कारणा. 
पेक्षितायामवकयम्भावो न स्यात् , वसे रागस्येव सापेक्षित्वावश्य. 

म्भावित्वयोर्विंसोधादिति । तदसत् । पक्र व्यभिचारेण सर्वत्र 
तथाभावस्यानुपरब्धेः । तथा सापेक्षित्वपि सवितृग्रहनक्षत्रताराणां 
चोदयास्तमयोपलन्धर्निंरपेक्षत्वे चोदयानन्तरमेवास्तमयः स्यात् । 

समर्थस्थोपक्चेपायोगादिति । अवश्यं चोदितस्य सितुरस्तमयो 
भवतीति । अथोक्तम्-नङ्क्चु भावस्य विनाशाभ्युपगमे कि हेतुनेति । 

५२१ त्र विनाशात्मकत्वासम्मवादवशय नङ्क्षुविना शयोग्यस्येव हेतो 
५ शिनःश्षो न गगनादेरिति। तथा स्वकारणादित्थभूत पवोस्पक्षो 
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भावो येनास्यावदहयं विनादाहेतुना भवितव्यमिति । अथ ताहि कार 
णादु्पद्यमानत्वादभावस्य भमावादविश्ोषप्रसङ्कः। तश्न। स्वरूपमेष्- 
स्योपपत्तेय थाहि कारणादुत्पद्मानाः पादयः परस्पर स्वरूपभेदात् 
भिद्यन्ते । तथाऽमाघोपि मावादित्ति । अस्ति च द्रभ्यादिषड्लक्षणाल- 
क्वितत्व भावपरसन्त्रेण गृद्यमाणत्वममावस्य रूपमिति । अथोत्पल्तिम. 
रवाद माषस्य विनाशे भावान्मज्ञनप्रसङ् इत्युक्तम् । तदा सद्धाववङ - 
मविलक्षणत्वादभावधघमांणां यचा चानुत्पत्तिमतः प्रागभावस्य विनाशः 
तथोत्पत्तिधर्मिणोपि विनाकह्स्याेनाल्त भ्ति। न च विनाहाविनाके 

मावोन्मज्ञनम् तस्य तदूपत्वादततकारणत्वाश्च । तथाहि--घटविना- 
दाविनारोन घटरूपो, नापि ततुकारणमिति कथ तस्योन्मञ्ञनप्रसङ्धः। 
न च भाषस्यासत्वं प्रत्यश्चादिप्रमाणेष्यबसीयमानत्वात् , तथाहि- 
इह भूनरे घरो नास्तीति ज्ञानमिन्दियभावव्यतिरेकाचुविधानादि- 
न्द्रियजम्। नच निविषयो घटाभावविश्शिषटभूतलाटम्बनत्वात् । 
अथ धरविषिक्तभूतलोपरम्भ पव घटानुपलखस्भो नाभावादिति 
चेत् । अव्यतिरेके तु घरावष्टब्धेऽपि भूतले स्यान्नास्तीति शानम्। 
तस्मात् घराभावोपरम्म पष घटरस्यानुपरम्भो नोपलम्भामावमान 
मिति । न च विनाश्ानभ्युपगमे भावस्य प्रागिव पश्चादन्यवस्थाना- 
दनुपटम्भो घटते । अथ श्षणस्थायित्वमेव द्वितीयक्षणे तस्थान- 
वस्थानम् । तरिं स पव तस्याभावो यत्सद्धावे द्वितीयक्षणे 
तस्यानुपरम्भ इति । अन्यथा हि इद्दरियादेस्तादषस्थ्यद्धिनाश्चाभावे 

नित्यस्यानुपटम्मो नस्यात् । यच्चेद्-न तस्य किञ्चिद्भवति न भव 
त्येव केवलमेति-उन्मत्तमाषितमेतत् । अञचुस्पन्नविनाहास्य पृचैमप्यु- 
पलम्मो न स्याद्ठिनष्टत्वादेव । अभावेन चाविरोधे पञ्चादप्थवश्थान- 
मिति निच्यत्व स्यात् । तथा क्षणिकत्वे सति-भनुभयतु्चिनच्ठत्वा- 
दन्यस्य स्मरणं नस्यात् न हि देवदत्तानुभुतेऽथं यज्ञदत्तस्य स्मर. 
णमिति । अथ नानासन्तानेषु कायकारणभावस्यामावादस्मरणम्, 
पकस्मिश्च सन्ताने बुदीनामास्त कायैकारणमाव हइत्याहितसरक- 
रपृवेवासनाकं कायेज्ञानमुत्पद्यत इति कारकानुभूतेऽथै तस्य स्मरणं 
युक्तमेव । नैतदेवम् । कार्यकारणममावेपि नानात्वस्य ताद्वस्थ्याहेष. 
दत्तादिसन्तनेष्विव कथं स्यात् स्मरणम् । नच सन्तानसद्धषे 
प्रमाणमस्ति । बुदधब्यन्तरकायत्वे भमाणाभावात् । अथास्ति बोध. 
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दथतेति शष् । तथाहि ~वोधशूपं कायं गोधदेव भवति । यथा 
शुक चष्ुङ्खामध्यादि । मन्वेव तर्हिं धूमस्यान्निजन्यस्वं न स्यतत । 
खमानज्ञा्तायस्य भूमक्षणस्य भावात् । अथ विलक्षणादप्यश्चिक्षणा- 
कृधूमस्योत्पचिरिष्येत । बोघस्यापि विरक्षणाच्छरीरदे रुत्पत्तिभवि, 
श्यतीत्तिन बोघ्रास्तरसद्भावे प्रमाणमस्ति । अथ किञ्चित् साद. 
द्यत याऽश्निषूमस्य कारणम् । तदा क्षानौत्पत्तो शरीरादावपि समा 
नम्। तथा छष्णादपि ह्ुङ्धस्यास्पसिभवेत् किञ्चितसारदयसद्धावात्। 
अत्यन्तसमानज्ञातीथ च समनम्तरकारर्णमित्यभ्युपगम्यमाने रूपश्च. 
भवदेव ङ्पञ्चानरसकशषानदेवरसकश्चानं सुखादेव सुखं दुःखादेष दुःखमिति 
सम्तानानन्स्ये स्यात् । नचाऽस्ति सूवेदनामिति। अथेतेषां युगपदस. 
स्वेक्नमनयुभूवमानक्षणानामुस्पत्तः, तहिं तेन विना तस्यानुत्पत्तस्तत्! 
खन्तानोप्यभ्युपगस्तभ्यः । तथाच सति तदेव तेषां सवेदनमसवेदनं 
यति ध्राप्तम् । न चेतदस्ति । तस्मान्न सवै ज्ञानं ज्ञानान्तरजन्यभमि- 
ति प्रतिषन्धोऽस्ति। नच विनाशस्याग्यतिरेकादनुभवस्यावस्थाने 
स्मरणं युक्तम् । भथ दितीपक्चषणे तस्याञुभवस्याभावाद्नवस्थान- 
मिति चेक्न 1 अव्यतिरेक हि तेनाविरोघधादवस्थानमेव । व्यतिरेके तु 
सदानवस्थितिविरोधाभ्युपगमेऽस्महशेनाचुप्रवेक्ाः। तस्मात् स्मरण- 
मधस्थितमात्मानं प्रसाधयतीति। नच क्षणिकत्वे सति कायका. 
रणभावो घरते । तथाच यदेव कायंस्योत्पादस्नदेव कारणस्य वि- 
नाश्लः, स चोत्पादान्न भिद्यत इत्यभ्युपगमे सहोत्पन्नयोनं स्यात् काय. 
क्रारणभावः सव्यतरगेविषाणयारिव । विनद्यदवस्थं च कारणमि- 
छ वेशोषिकैर्विनारास्य हेतुमरवात् । निहतुक विनाश्वादिनां च भाव- 
विनाराग्यतिरेकेण विनदहयद वस्थानं सम्भवत्येव । तस्य विनाशकार- 
णसाकस्य रूपत्वात् । नापि स्वसविद्धादिनः कायेकारणभावग्रहणम- 
स्ति । कारणसंयिदः स्वात्मन्येव पयेवसानात् । तथा कयसविदोपी- 
तिन कारणन्ञानम् का्यसन्तामनुभवति, तत्वत्ताक्ाठे तस्यातीत- 
स्ात्। न च क्षानान्तरमेकम् कारणसत्ताकाटे कायेसत्तां तदमाषे चा. 
ससां विजानातीति । अथ क्रायकारणश्चानाभ्यां वासनाक्रमेणास्ति 
विकरपल्लामं कायेकारणमावग्राहकमिति चेत् । तस्याप्येतदपसमारो- 
पत्वाम्युपगपेऽप्रमाणत्वेन कायकारणमास्यासेद्धिरेव । तथाहि यद्यत्र 
समारोप्यते तश्षवावःस्तवमेष । यथा शङ्खं पिलादिशिति । भथ पृवोपः 

५९ 
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'टब्धायुसन्धानं वि कद्पद्षा्नामिति चेत् । एवं तहिं कायकारणभावः 
ग्रहणे विनान वासना। तद्भावात् तद्ध्यत्रसायावकल्पः कथ भुः 

द्विष्य्ताति, अनुभमवानुरूपत्वाद्वासनायाः। न च बोधादन्या वास. 
ना सरम्भवनीत्युक्तम पूयम् । तस्मादवास्थ्तं. परतिक्लन्धातारमे. 
न्तरण तु कायकारणभावस्याग्रहणमेवति। अय. तु क्चपभङ्गाऽस्म. 
द्गुखभिर्विस्तरण नरस्त हति नेह प्रतन्यरते। तदेवमक्षणिकत्व सः 
स्याश्चरयाश्रयि भावस्यापपत्तः सत्यमेतत्-परिश्ेषाद्धक्ञानस्यात्माश्नः 
सत्वानि | | . 

तथा प्रचत्तिनिब्रत्तिभ्यामात्मा ज्ञायते । कि विशिष्भ्याम् 
शाररसमवायिनीभ्यां हिताहतप्राक्तिपरिहारयाग्याभ्यामिति | 
हिन सखमहित वुःखं तयोः प्रा्तिपारेहारो तचोग्याभ्यां तत्लम. 
शाम्यामति । व्याप्नप्रतिपादनाथमाह-यथा रथकमणा सारथीर, 
यस्याविता तद्भदात्मा विग्रहस्य हरारस्याधिषठाताऽ्चुमीयते। 
तथाह-जावच्छरीर प्रवल्लवदाघत जीवच्छशारसमवायिहिता 

हिनध्रािर्पारहारसमयप्रचात्तानवस्याश्रयत्यात् रथवत् । प्रतत्तिः 
निदस्भाश्रयत्वं वाय्वादौ व्यभिचरतीति हितादहितप्रासिपरिह।रलम- 
थपदृम् । तथा शाखायन्जनिपीडितस्य प्राणिनः शाखाकम।ऽहितनि- 
वत्कमश्स्तनस्थफलादिप्रापर्दिनप्रापकश्चति तदथं हरीरस 
मघायिपद्म्। तथापि नदीखोततःपाततश्वकमणा उपरिचरः तद् 
प्यधघ्ःसतनस्य श्युनस्तनूपयोगात्ुख भक्ष्यत इति सुखग्रापकमुप्रिष्टा- 

ष्च स्नातं द्रुवतस्तपस्विनोा वुगन्धतया दुःखं जनयतीति तक्निवतक 
खाति तद् जीवच्छरीरपदम् | नन्वेवमपीदं विद्राषणं विपक्षादिव स. 
पष्ादेरपि ग्थादेरनिच्र्ति ददयतति हइत्यसाधारणत्वमव स्यात् । नहि 

रथ जीचच्छरसेरसलमवत क्रियाश्चरयत्व्मास्ति। अथ जावच्छरीरसमवा 
यिहितादितेप्राक्षिपरिहास्योग्या क्रिया प्रयलवत्कायौ विदिष्टक्रिय।- 
त्यात् रथक्रियाचत् । इहापि न सवि्ोषणस्य हेतोः सपक्षसद्धावः। 
तथा सक्तस्य नावारुढस्य यथाक्तविरोषणक्रिया अभित्रतेन. प्रि, 
हत॒रदितन निचत्तिहेतुश्च, न च प्रयललवत्कायति ध्यभिचारः। 
तस्मादिच्छायुतिधाथाक्रयाश्नयत्व देतुरति। तथाहि-जीवच्छरीरं 
प्रवलत्रदावाष्टतमिच्छाचुविधायीरककयान्चयत्वाद्रथवत् । क्रियावा परः 

यलवतुकाया इच्छानुविधायिक्रियावात् रथक्रे्रावत् । 
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` ` तेथा प्राणादिमिश्चति । प्राणापाननिमे षोन्मेषजीचनमनागनीः न्द्र 
यान्तरावक।राः सुखदुः खच्छाद्वषपयल्लाश्चात्मालिज्ञानीतसतरं दशयति 
अथात्मन। साधमनुषटच्येः कथमषाङ्गमकर्त्वामिलयाह शरीरपरिग्राते 
वाये विकूतकरमेददौनाद्भख्ाध्मापयितेवानुमयित इति, उया्िप्रति- 
पादनमेतत् । प्रयोगस्तु-जीचच्छरौीरं प्रयलवदाधठिनं जौवच्छ- 
रीरपरि ग्ररहतवाय्वाश्चयत्वात्् भस्चावत् । वायवाश्रयत्वमन्यषामस्य- 
स्तीति विृतग्रहणम् । विकारस्तु तियंग्गातिशीलस्य बायाय्रदृत. 
दुष्वेमघागमनम् । तथाप वायुवाय्वन्तरेण प्रतिहत ऊरध्यमं गच्छ 
तीति परिग्रहीतपदम् । तथाद्यन्तःस्सुषिरव्रक्षे चिद्रपदेरन धवि. 

छस्य वायोरूध्वेमधश्च गमनं सम्मवतीति शरीरष्दम् । नथापि श्नु 
ष्कायुबद्धशरारे प्रविष्टस्य विकारः सम्मवतीति जवचिग्रहणम् । 
-नन्वेवपपि जावच्छरीरपरेग्रदीतविकृतवाय्वाश्रयत्वं भसखादेनं सम्भ. 
धरतीति क्षाधनविकङताप्रसङ्गः। तन्न भखाल्ाघम्यरत्। भख 
रेन महिषीडारीरस्य विषक्षितत्वात् उपचारण । य्था भश्।- 

६पमाप्यत्त परयल्लवता तथा मरिषोश्रीरामाति दण्मतः साध्यसाघनाधि- 
करणत्वम् । यदि वा जीवच्छदलरपरिगरहीतविकता वायः प्रयल्लवघद- 
धिष्ठितः जीवच्छर्सरपारग्रहतिविक्रनवायुत्वात् मखापरिग्रदटीत- 

[वेृतवायुचत् । यथाक्ताचरृतवायुकम प्रयत्तचतुकालम् यथाक्तस्य 

्षायोर्विङृतकमेत्वात् भस्रपरिगरृहीदविकृतवायुकमरचत् । 
तथा निमेषोन्पेषरकमणा नियतेनति । न चानदोषादु्पञ्जेन | 

द् रुयन्त्रप्रयोकेवात्मा.ऽनुमीयत इते व्याप्तिप्रतिपादनमेतत् । वथा 
हि प्रयल्लवताऽधिष्ठितस्य दाख्यन्नस्य निमषोन्मेषक्तम तथा 

ज्ञीवररछरसरस्यापाति । अश्षिचतस्मनाः सयागाथप् कम नमषः, उन्म. 

षस्तु विमागाथेमिति। तथाहि-जीवच्छरीरं प्रयलवदधिष््ठतम् 

निमेषोन्मेषक मौ धारस्यावयवित्व।दाख्यन्त्रवत् । अश्षिवत्मनी तु 
प्रयत्नवद्ाधिष्ठिते निमेषोन्मेषकमाधारत्वात् द।ख्यन्जाश्चिव्मचत् । 
निमेषोन्मेषकमेणी वा प्रयतनवत्कायं निमेषान्मेषकमत्वत् दास. 
यन्न्रनिमे षोरमेषकमवत् । 

.. ` तथा देहस्य बृद्धिक्षतमप्मक्लराहणादेनेमित्तत्वात् गृहप- 
शिरिकात्पाऽनुमीयत इति सयापित्रतिपादनमेव । बृद्धिरवयवो- 
प्रचथः । क्षतस्य शख्मादिसलम्बन्धात्, मञ्नस्य वास्यः (र) 



०४ सटीकप्रास्लपाद्भाष्यै 

सरोहणं लोकप्रसिद्धम् । व्यस्तं चेताद्विषक्षितम् । सामस्त्ये हि 
घ्यवच्छयाभावाव् । तथा जीषच्छरीर प्रथलवदयिष्ठितम् बृद्धि. 
निमित्तत्वात् भग्रसराहणादिनिमित्तत्वाश्च गृहवत् । आदिशब्देन 
केशादसुद्धवन पुरुषगुणपृवक व्याख्येयं गृहेऽलङ्कारविशेषवकष् । 
अन्यथा हि मुतावस्थायामप्यतत् स्यान्न येतदस्ति । तथा विश्च 
तभस्मलराहणान प्रयत्नवत्कायाण तदुरूपत्वत गहगतचुश्चाः 

दिवत । ननु सवेमेतदनेकान्तिकमचेतनेषु वृक्षादिषृपठम्भात् । तै. 
थाय प्रबत्तिनिचत्योः प्रत्यगाःमनि दष्त्वात् परव्ानुमानमिरतिं 
सूत्रणेच्छानुविधायिक्रिया परत्र चैतन्ये प्रतीयत इव्युख्यते । तथाहि 
स्वास्मनि विहिषटप्रचरत्तिनवुस्योश्चैतस्यकार्यत्वेनोपलम्म!दन्यन्रीपल. 
परमन तत्कःयत्वं युक्तम् तदमावस्तु चृश्चादो । यश्चेदं पादग्रसारणाष्ि 
तदयसोऽ्यस्कान्ताभसपवदस्तुस्वामाव्याव् भविष्यतीति । मगमस्थै 
खुटमभत्वादुपचारणापि व्याख्यातु शक्यत पवेत्यनकान्तकंस्वमष । 

अथ तदधिष्ठायकस्य सद्धावाज्ञानेकारितिकत्वमिति चेत्। न) तस्यं 
खोष्ठादिष्वपि सद्ध।वेन बद्धिक्षतमग्रसंराहणप्रसङ्घात् । तदेतं स्वै. 
मलसांभ्रतम्; बक्चादेरपि पक्चान्तमविात्। न च साध्येमैव साधनस्य 
व्यभिचारः, नापे सुत्रव्याघातः) तत्रापि प्रडस्तनित्रर्योः सद्धा 
तथाच व्रत्यस्रनिधाने पादप्रस।रणं न वस्तुस्वामाव्याच्छररेषि 
तष भावप्रसङ्कत्। नियतद्र्याभिलपषश्चं चरश्चयुर्वेदे परिपरितेस्तेषौं 
शयते तदुपमेगे पुष्पाद्ठिद नात् । आगमस्य चीपयारिकर्धमयु- 
क्तम्, मुख्ये बाघकानुपपत्तेरित्यलम् । अथ बालुकादिनि थेषु प्रय 

विनापि वृद्धेरुपलम्माव ग्यमिचारः । न, ददवरप्रयतनेस्थ तत्रापि तन्नौ. 
धाभ्युपगमात् । तस्यापि पक्षेऽन्तमांवाय्छरीरवत् पुरषगुणपृवैक्वं 
साधनीयमिति । 

तथासिमतविषयप्राहक्षकरणसम्बन्धनिमिकसेन मनःकर्मणी 
ग्रहकाणेषु पेखकप्रेरक इव दारकः अआस्माऽनुमीयत शि 
व्यासिप्रतिपादनसेव ।:यथादहि युहे वारकः पेककेः सक्ीडमानी 
हस्तस्थितपेलकेन मध्यस्थं पेलकममिदत्य ' पेकेान्तिरेता सम्वरवैः, 
धति तद्दास्मापि क्रे मनसा चक्षुरादिक्षपाभिहरयं विषये; संयोज, 
यक्वीति । तथा चाभिमतश्चासो ̀  विष्वञ्च उप 1दिस्तदृगह्णातीतिं 
तद्दकम् । तश्च ग्रहणं जश्युरादि तेन ह सम्बन्धस्तन्निजितेत 
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भनःकमेणा क्षायते । वप्रयोगस्तु-जीवच्छरीरं प्रयत्नवद विष्ठितम 
भिमतविषयग्राककरणाधारत्वात् भुहवत् । मनो वा प्रयत्नवस््रेयम् 
अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धिस्वात् हस्तस्थितपेरखुकवत् । 
भनकमे वा प्रयत्नवतक्रायम् अभिमतविषयग्रादककरणसस्ब- 
भ्धित्वात् हस्तस्थितपेरकवत् । मनसो वा चक्चुरादिसम्बन्धः 
प्रथट्नवत्कार्योऽभिमतविष्रयग्राहककरण सम्बन्धत्वात् पठका- 
म्तरखस्बन्थिसम्बन्धवत् । चश्चुरादयों वा प्रथत्नवतप्रेया अभिम- 
सविषयभ्राहककरणत्वात् पेटकान्तरवत् । विषयसम्बन्धो वा प्रय 
्नवत्कायांऽभिमतविषयश्राहककरणसम्बन्धिसम्बन्चत्वात् कोण 
स्थितपेलकसम्बन्धवत् । 
; तथा नैयनवेषयाखचनेनन्तर र्सनुस्मृतिक्रमेण रसतेक्ने 
यादशनात् अनेकगवाक्षान्तगेतप्रक्षकवदुभयदर्ी कथचिषद्धिक्नायत इति 
ठ्यातिप्रातिपादनमेव । तथाहि येन रूपादि विश्िष्टरसाचिनाभावित- 
योपट्धं तस्य नयनविषयालटोचनानन्तराभेति नयनस्य विषयो 
कपम् तत्रालोखनात् विकश्चानं तद्नस्तरमविन।भूते रसेऽनुस्मृतिर्मं- 
वति । ततृक्रमेण रसनविक्रियेति रसंना्ुस्मरणानन्तरं रसवुद्धिः। 
तंवः प्रयत्ने सति मनसि क्रिषाप्रवन्धाद्रसनेदन्द्रियसम्बन्धस्तस्माद् 
द्नान्तगोतोदकसम्रवरक्षणो विकारः सम्पद्यत इतेयुत्पानतिक्रमः । ज्ञ. 
सिक्रमस्तु रसनेन्द्रियविकारान्मनःसम्बन्धस्तेनापि मनसि क्रि. 
धाप्रबन्धोऽनुमीयते । तस्मात् प्रयत्नेस्ततोर्पाच्छा तया च स्मरणं 
ततः संस्कारस्तस्माश्चानुमवः तेनानुमधनानुमविता शयत इति । 
शत्र तु यमेति प्रतिखन्धानं स्वे्रोपलग्धमिस्पेककतुकस्वं निश्वचीयते। 
भिन्नकतृकेषु ममेति प्रतिसन्धानत्यावृत्तेः । नहि देवद्त्तादिपूत्पन्ना 
भरणदयो यज्चदसेन मम स्मरणं ममेच्छेति संवेदयन्ते इन्द्रियाणां 
तु भ्रतिनियतबिषयर्वात् साहटचयानुपरुम्धाविन्द्रिथान्तरोपलष्येऽय 
न स्वादिन्दिथान्तरेण स्मरण तैक््माधाद्सनेन्द्रियस्य विकारासंभव 
दवै क्यात् । स चपरभ्ध इश्युभयदरशी ्चायते। अथ शरीरस्यैव चक्षु. 
शषभाषिष्ठायकतवे सुपरस्तथोः साह चयोंपरभ्धो स्मरणमिति चत् । 
ने । तैस्यान्वध्वर्वात् । वैथाहि-कुवलयामरुफकिर्वादानामिव परि. 
भाणमेदस्य शरीरे तद् सावेदभ्यत्वम् । न हयभ्यपरिमोणेष्यवतिष्ठमाने 
वंरिभराणवति परिमाणप्रविषेादुतैरवास्माणेन शकेयं भारतमिति 



४०६ ` सटोकप्रशस्तपादमाष्ये ` 

परिमाणान्यथानुपपस्या पृषेपर्मिणनिवुत्तिः। सा चाश्रयत्रिनाश्ा 
द् वेत्यन्यत्वम्। न च हारीरस्यश्रयरार्तरारम्भक्त्वम्। पकस्यारम्भ- 
कत्वप्रतिषेधात् । कायैक!रणाविसेधेन सवेषामुप्रटम्भप्रसङ्कत् । अः 
थातस्थामेद् मात्रं नावस्थापिनो मेदं इति चत् । तन्न। यद्यवस्था परि 
म्ण तद्धद तस्याप्यरवर्थं मेदः। अथाववधवविरोष्यः तद्विनापि तदा 
रब्धस्य विनाशात्! नापि रूपादयस्तषामप्याश्रयविनाशेन चिनाशात्। 
न चस्योंगि समवायि वा धमान्तरमस्तीति। हारीरस्यान्यत्वेन स्मरः 
णाद्यलम्भव पव । अथ बुद्धा कारणवासनासक्रास्तिक्रमेण स्परणो. 
त्पत्तो रखनन्द्रियविकारः सम्पद्यत इति चेत् । न क्षणिकत्वे सवि 
स्मरणस्य पूवमेव प्रतिषेधात् । तस्मादेककतृका स्मरणेच्छदयो मः 
मेति प्रत्िसन्धीयमानत्वाद् विभिन्नकतेकेषु प्रतिसन्धानाभावः। पक 
कतृकेषु त॒ नतेकीञ्रूविक्षपे कृतसमय्रानामस्ति ममेति प्रतिसन्धा 
नम् । अथ नित्यस्यानुपकारित्वादात्मनः किमनुमवायैः क्रियत इति 
चत । न केञ्चिदरनुमवदेरेचोपकरेत्वात्तन हि सस्य्ुभविता 
स्म्ति व्यपदेशात् । तत्राय वा तस्योपकारः । तथा चानुभवेन 
तस्य संस्कारः क्रियते। तनतु स्मरणमुपकारः तेनापि स्वकायमिः 
स्युत्तयत्तरऽभ्यृह्यम । न चानु मवादेराविमोवतिरोमावाम्यामनुमिः 
तस्तथाभावः, तद््यातेरक।त । अथ वर्यातिरके कथमात्मनोऽनु मवा, 
दिनीन्यस्याति चत् । तेन सम्बन्धात् ¦ सम्बन्धस्य तु सम्वस्धा, 
न्तरानपक्षस्यापि सम्बन्धिनिष्ठस्योपलब्धेनाप्यनवस्थेति वक्ष्यामःप 
न चान्यस्याचुमवात्पद्9ऽन्यस्याऽयुमावताते व्यप्रदश्ा रषः 1 
भथाुभवादेरात्मन्यतिशधाधायकत्वासंभवे व्यपदेरा सम्भव इनि 
चत् । नास्यवाति् यत्वात्तत्प्रग्मावश्चानतिशयो निवतत इति । काशैः 
कसाकट्य बात्यस्तद्वकय्य चनतशराय {त्युक्तपुवम् । न चान्यः 

[तरकभतदरचायः सम्यत इ्त्यटख्मातचरस्तरण। 

तथा पृक्तः खुखदुःलच्छदषप्रयत्नश्च गुणशगुण्यतचुमायते । 

तथाहि सुखादयः काचिद्,श्चताः गुणत्वाद् पाडेवत् । अय श्री. 
रोन्द्रिथगुणा मविष्यर्तत्यित आदते च सुखादयो न शरीरन्द्रयगुणा+ 

स्मादित्याह अदहङ्कारेणकवाकयत्वाभावादिति । अहपत्ययेनासम, 
नागिकरणत्वाद्धिक्ञानचत् येतु हारीरोन्द्रयगुणाः तेऽहङ्कारेण समाना 

{चिकरणा न भवन्ति रूपादय इति। अथ रूपवान् मिति प्रश्ययद्श्च न 



द्रव्य॑ग्रन्य आत्मनिरूपणम् । ४०७ 

कंयुक्तमघं तत् । म मुख्ये बाघकसद्धावेनास्य गाणत्वात् । तथा चाद- 
मितिप्रत्ययाष्टस्वनत्व पूवमवोक्तमिदि शरीरगुणेरुपचारेतमेव सामा. 
नाधिकरण्यम् , स्मरणक्ञानेन तु सामानाधिकरण्यमहं स्मतंति टम्) 
नच शरीरे स्मरणं समवेतमिव्युक्तम्। इतश्च न शरीरन्द्रियगुणाः सुः 
व्ादुयः प्रदर चु्तःवाद्विकेषमुणाशाश्रयव्यापकाः रूपादय इति। 
क्रारीरावेरोषगुणप्रतिष्धय साध्ये न संयोगादिभिरनेकान्तस्तेषामपि 
च. पक्षत्वात् । तथा न दारीरोन्द्रयविक्षेषगुणाः सुखदुःखादयो 
यावदुद्रव्याभाावत्वाच्छन्द यत् य तु ताद्कशष्गुणास्त यातेद्रत्यमाच, 

ननो रूपादय इति । न च पथिवपरमाणुरूपादिमन्यभिचारः, तषामपि 
कछाध्याधिकरणतया सपक्षत्वात् । तथाहि शारीरन्द्रयविश्ञेषगुण- 
प्रतिप्रधे साध्ये तेऽपि सयोगादिवर्ताद्वश्षागुणा भवन्तीति सपक्षा 
पव । इतोऽपि न श्रीरन्द्रियविशेषगुणाः सुखादयो बद्यन्द्रिया. 
प्रत्यक्षत्वान् विक्षानवत् । येतु तद्धिेषशुणास्ते च्यन्द्ियप्रत्यक्षाः 
रूपादय इति । गुरुत्वादीनां तु बाद्यन्द्ियप्रत्यक्षत्वेपि न शरीरन्द्रियः 
विक्षेषगुणत्वमिति व्यभिच्ाराभावः । बाद्यन्द्रियप्रतिषेधन चान्तः. 
करणप्रत्यक्षत्व विवक्षितमिति । तथ द्ारसीराचरोषगुणाश्च प्रस्यक्षाः | 
न चवं सुख।द्य इति । अथ चिगुणास्पकत्यात् सव सुखदुःखा 
दिसमन्वितमिति नात्मविशेषगुणत्वम् । न; तरगुणात्मकप्रतिषेधस्य 
वक्ष्यमाणत्वात् प्रधानप्रतिषेधाबस्रे । यथा च सुखदुखादभिगुणे- 
स्तथादशब्देनात्मा ज्ञायत इत्ति । अहंशब्दौ बाह्यबाधितैकपद् 
त्वादवदयं वाच्यमपेक्षते । न च पृथिव्याद्यवाभिषधेयं पृथिव्यादि 
शाव्द्यतिरकादेययिकरण्यमिति। यदि पुनः पृथिव्याद्िकमथम- 
सिदध्यादहमितिशब्दस्तच्छब्दन सामानाधिकरण्यं स्यादहं परथि. 
्यहमुदकमित्यादि । न चेतद् दष्टम् । तस्मादात्मन्यवादामातश्शच्द् 
स्य प्रदृत्तियुक्तति । विषयान्तरे हि प्रदरतेमानः शब्दो नाथान्तर 
ममिधत्त शत्यवाधितेकपदम् । अथ शाब्दानां वाच्यवाचकभावा 
सुपप्रत्तनिविंषयत्वमस्येति चत् । न । चाच्यवाचकभावस्य वक्ष्यमा. 
परत्वात् । | 

: तदरेवमाल्मन्यवास्थते त्स्य व्रव्यत्वसमवायिकारणत्वक्षाणिः 
केकदेराटृत्तिविराप्रगुणवश्छ प्रतिपादनाय चतदेश्तगुणभ्रातिक्षा) तां 
दुशैयति-तस्य गुणाः बुद्धिसुखदु,खेच्छषदकप्यन्ञ धमाध प्रसस्क।र' 



४०८ खटीकप्रशास्वपाद्नाच्यै 

संख्यापररिमाणपृथकस्वसंयोगविभागा इति-। चते तु सूज्रक्नारेण अर्तिः 
पादिता ह्याह आत्मलिङ्गाधिक्ारे बुज्जादयः प्रयज्ञान्ताः सिद्धा 
इति । तथा धघमोधमोवात्मान्तरमुणनामकारणचचनादित्यात्म 
गुणानामात्माग्तरगाणेष्वकारणत्वादिति सुत्रं दहोयति। तथादि- 

वरानधमेः प्रतिप्रहधमेः सपद्यत इत्यनयोः पृवापरभावनियमात् क 
येकार णाभाव हत्याशाङ्कापरिहाराथमतत् सुत्रम् । आस्मान्तरशुणानाः 
मारमाम्तरगुणेष्व करार णत्वात् । धप्रौधरमौ चात्मगाणाविति नात्माम्त- 
रराणोस्पत्तो कारण स्यत् न छयाध्मगुणात् सखुखादातमाम्तर सुखम् 
बुःलाश्च वुःखमुत्पद्यमानमुपङ्श्धम् । अथ दुहितरि वतमं 
सुख जापम्रातरि सुखसम्पादकं इष्टमिति ) अयुक्तमेतन्न तदञुभवेन 
तहुपपत्तः। तथाहि दुहितरि मुखप्रसादादिकमुपरभ्य खुखमश्या, 
सलमुर्पन्नमित्यनुमानान्मन्यमानायाः स्वायुभवात् मानसं सुखमु" 
स्पश्चते । न तत् सुखात्तकविनाश्षे हि कालाम्तरेणोत्पत्चेरिति । तदेवं 
दानधमेस्य प्रतिनग्रहधमत्पत्तो कारणत्वछतिषेधपरेणापि दुत्रेणाः 
व्मनि धमाधमयोः सद्भावोाऽभमिहितः, तथा वक्ष्याम तत्पक्ष 
याम् । सस्कारस्मूत्युत्पस्ताविति स्मरुतिवासनाख्यादिति सत्र दक्ष 
यति । तथाहि--स्म्रृतिः कायेत्वाद् वद्यं कारणमवक्षते । न चानु 
भवः कारणम् , तद्धिनाशेप्युत्पत्तः । अथानुमवप्रध्वखः कारणमन्व- 
यष्यातिरेकवस्वात् । तदसत् । तस्य निरतिह्ायत्वातीवादिभेदभि- 
नरस्य स्मरणस्यानुपपस्तिप्रसङ्गात् । न हि कारणातिश्यं किना 
कथिस्यतिश्षये युक्तः अभ्यासवेयथ्यं च प्रध्वसातिह्ायस्य कदु 
भहाकयत्वावतः सातिश्यमात्मसमवेत किञ्चिदसाधारणें कारण. 
मस्ति, यत॑स्तत्समवत। स्मृतिजीयते। नचरष्ट पव तस्य सकलः, 
कार्योत्पत्तौ साधारणत्वाद् साधारणं त्वात्मसमकषेतं सुखदुःखलक्षणं 
कार्ये श्टामिति स्मृतरन्यदसाधारणं कारण वाच्यम् । तथाहि 
स्मृतिरात्मसमयेता साधारणकारणे सत्युत्पद्यते आत्मसमरवेता. 
सा घारणकायत्वासुखवत्। तस्माद समुभवेनातमनि संस्काराधने सति 
स्मरणमुत्प्यत शति स्थितम स्खरतिकोस्नाख्याद् मवतीति । सं 
व्यवस्थावचनात् सङ्खधेति सुखदुःखादि व्यवस्थातो नानास्मान 
इति सुरं दहोयति । का पुनरि व्यवस्था ! सुख दुःखादीनां नियमः । 
तथा होकस्य छुलमन्यस्य दुःखम््यस्येच्छृति इथवस्थोपलम्धा # 



द्रर्थश्न्थे भारमनिरूषणम् । ६०९. 

देकास्म्ये स्वकस्य शुखित्वे सर्वेषां सुखित्वं वुःखितायां सर्वेषु दुः. 
स्त्व चेत्यव्यवस्थाप्रसङ्गः नियमहेताोरमावात्। अथास्ति शसरभेदो 
नियामक इति चत । - नानु सन्धानप्रसङ्गात् । यथाहि यारुकोमार- 
योवनावस्थामेदेन शरीरस्य मेदे ऽप्येकत्वादारममः प्रतिखम्धानं मम: 
सुखमासीत् बालावस्थायामिच्युपरब्यमेष् सर्वशरारेष्वपि प्रसङ्कः । 
नं घेतदस्ति । तस्मादेकत्वघ्यापकं प्रतिसन्धानमात्मनोऽदवमहिषा- 
दिशरीरेभ्यो व्यावतंमानं स्वव्याप्तमेकत्वं गृहीत्वा व्यावतेते धतिः 
नानास्म्यम् । तथा ह्यरवमहिषाद्शिरीरप्यात्मा धर्मी भारत्वे सति 
व्यक्तिभेदेन नानाति साध्यम् रदारीरान्तरोपकव्धेऽर्ये शर्दरान्तरेणा- 
प्रतिसन्धायकत्वाद्यत्र चकस्तत्रास्ति प्रतिसन्धानम्। यथा बाल. 
कोमारयोषनश्रीरोध्वति व्यतिरेकः । केवखव्यतिरक।व्यभिचारेण. 
हेतागमकत्वम् वक्ष्यामो लद्तेकक्ञाने । तथकस्मिश्नपि दारीरे मम 
पादे वदना शिरि वदना हइत्यकत्वादात्मनः प्रतिसन्धानं दशष्टम्। 
नच अन्पान्तरशरीरानुभूत गमश्नसराजुभूते च।(स्मरणवददवादि- 
कारीरोपरन्परेप्यस्मरणं युक्तम् । गभङ्वारारानुभवस्यादुखाजन्मा 
न्तरसस्कारस्य च मरणदुःखनामिभवात्। न चेवमदवादिश्रीरानु- 
भूतेषु स्मरणे कारणमरित । अथ मेदसद्धाषे प्रमाणानुषपत्तः सते. 
मकमिति कद्प्यते । न प्रत्यक्षेणैव पररुपरव्यावृत्तास्मनां पदाथानां 
भदप्रतिभासते सत्येतस्मादयं भिन्न इति सिकल्पकक्ञानोत्पस्यभ्यु- 
पममात् नतरतराश्रयत्वमनवस्था वा । अनियमेन तु विक्षेषणति. 
शोष्ययोविंधिध्रतिषधया ्रहणमिष्टम् । यदत्र विशेषणं तत्पूर्वे गृह्यते । 
विष्यं तु पञ्चादनियमस्तु चिश्लोषणचिश्चेष्यभाव हति । ननु चार 
भद व्यारृत्तिरितरेतराभाव इत्यभ्युपगमे व्याबृत्तमेदः कथं स्वयं व्या- 
बत्तिरूपत्वात्तद्धिपरीत।स्तु व्यावृ्तिमपेक्षन्ते। अथायं मेदप्रतिमासोऽ- 
विद्यास्रमारोपित इति चेत् । नास्म।उथतिरकेण तदस्तम्भवाव् । व्यति. 
रेके त्वेकत्वनिन्नात्तिः। यदि च विद्यानिन्रृत्तिरूपा स्यादविद्यासा कर्थं 
तुच्छस्वभावतया मदेन व्यवहारं जनयेत् । न च बाधकानुपपन्ते. 
भदग्रतिभासो अन्तः । नापि कदिपतरूपाणां कास्तवाथंक्रिधाजन. 
कत्वे न्याय्यम् । रज्ज्वातु सपंक्ञानाद्रास्तंवादेष भक्षणे का्यम(?) न 
कदिपताथादिति। न च स्ैस्येकत्वे प्रमाणमस्तीति कथं विधानि 
बन्घनमेकत्वक्षानम्, यथा च प्रमाणं विना स्वस्येकत्वपेवं नात्वात्वमपिं 
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स्यात् । प्रमाणाभावषस्योभयत्राविष्ोषात् । अथस्स्यकत्व प्रमाज- 
मागम हति चत् ¦ पकत्वनिवुत्तिः प्रमाणादेवास्तचमेदत्वात्त, अभेदे 
तु प्रमाणप्रमेयव्यघस्थाुपपत्तिरिति कथं स्वयं ज्यातिरेषायमात्मेति। 
अथामी पदाथा यदि परमात्मना ऽयतिरकिणः कथं प्रकादान्ते। भप्रका- 
शास्य प्रकाश्ायागात्। अथ प्रकाहान्ते, न परमास्मभ्यतिरेकिणः तस्येव 
परकाशास्वरूपत्वादिति चत् । नेतदेषम् | पिभिन्नस्वरूपसम्बन्धिनां 
परत्यक्षादिप्रमाणिः सम्बेदनात् प्रकाशरूपता मावस्वरूपसम्ब. 
म्धिष्वं बोधरूपता घा स्यात् । सा तुपदार्थषुन सम्मघरतीव्यसस्वेन 
परम्रात्मनोप्यसचवप्रसङ्कः पद्ाथान्तरस्वरूपस्य पदाथान्तरे सस्वरा 
विषेषाद् । यदि चेक पव स्यादात्मा तस्थैकच्न विमोक सधं लथा 
भाव इत्यप्रयाससाध्यो मोक्षः स्यात् । तथा कस्यचिद्मुकावम्य 
स्याप्यमुक्तीरति सवषामनिमोक्चप्रसङ्कः । अथ परमाप्ममो सीधा- 
त्मनां निस्सरण ससारस्तसिमिक्षेध लया मुक्तिरिति चन्न। तेषां तस्मा 
दभ् कस्थ मुक्तेः संसारे वाऽमदे वा देतह्टानिरिति | तथा चिद्या- 
परिच्क्िश्नातपप्रदेन्ञानां मुक्तरविद्यापाराच्छनल्लात्मपदेशानां ससार द 
ल्यश्राप्येतदेव दूषणमृह्यम् । परमाणषस्तु शक्षिघ्यादः कायस्यापाद्नः 
कारण कायेपरिमाणाद्धीनपर्माणस्य कारणस्यापलब्येः। नच परमा- 
त्मा, तस्य व्यापकत्वात् न चामूतंीपादानसमचतमुतमुत्पाद्यमानद्थ 
मिति । यदि चानेकम्णुपरिमाण चोपादानं परपरात्मोति स्यात् । स. 
ञश्च।भदमाच्रम्। परमाणवस्तु पवमव व्यवस्थापितः यञ्चेकत्वप्रतिपा- 
दक वाक्यम् तत्परमास्मापेक्षया व्याख्येयम् । तस्य हि कायानुमानन 
पूवमेव व्यवस्थ।पनात्। यश्चेदम्-एक पचायमातमा देहेदेहे व्यवस्थित 
इति, पकस्मिन् शरीरे ऽनेकत्वप्रतिषधाथेमेतत्। तथा हयकस्मिद्छरःरे- 
नेकः विक्ञानमात्मति शाक्या मन्यन्ते। तत्प्रतिषेधाय प्रतिशरीसमेको 
नानकः तथा नानात्वप्रति पादमेव वाकयमस्तीत्यलमतिजद्िपतेम । 

पृथकषत्वमप्थत पवति । यत पव नानात्वमत पव नानापुथकत्वम्। 
तथा चारमवखनात्परममहत्परिमाणमिति विमवान्महानाकाशस्तथा 
खाध्मेति सूत्र दक्तीयति । यथा विभवनन्महानाकाक्चस्तथात्मापीति षि 
भुत्वादेव परममहस्वं सिद्धम । अथ शरीरफरमाणत्वाद्ात्भनोऽसिदधं 
परममर तथा चार्पशरीरेऽस्पा महति महानास्मेति न हरीरभ्य. 
तिरेफेणात्मनो ऽस््तिस्वे प्रमाणमिति । नन्वेतस्मिन् पक्षे सकोचविक्षा- 
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हाधगकत्वात् बालक्खारीरेप्यात्मनो किन . बद्धावस्थायां नानात्मा 
सम्पद्यत इत्यन्यत्वे स्मरणं न स्यत् । नच पृवेपरिमाणस्या- 
निचुत्ताबुतच्तरपरिमाणेन शक्य मवितुमिति पूवपारेमाणस्याधयवि- 
न।शादेव निडत्तिः । स्वगदिस्थानेघु शरीरल्तम्बन्धानुपपत्तौ उप 
भोगो न स्यात् अत इष्यत पव गमनम् । तर्हिं मूतेत्वे सति मदापरिमाणः 
त्वात् यत उत्पत्तिस्तत्कारणं वाच्प्रमिति भूतच्तन्यवस्प्रतिषघः। 
तथा षमाधघमेयारात्मगुणत्वात्तद्।भ्यस्य।व्यापकत्वे न स्यात् अग्ने 
ध्यञ्वखन वायोस्तियग्गमनमणुमनसास्त्वाद्यं कर्मेति तयोः स्वाधरय- 
सयोगापेक्षित्वात् । यथा प्रयत्ना हस्तकमण्यात्मसयागपेक्षस्तथा 
धमोधमोवात्मसंयोग ।वना नकम कुयांतामात्मगुणत्वात्। नच तत्रा- 
त्यत् कारणमस्तीति स्वाश्रयसयागपेक्षाऽ्डष्ट एव कारणमता व्या 
पकत्ाच्च परममरहस्वम्। तथा यागी खल्बृद्धौ प्रादुभूनायां सेन्द्रि. 
याणि शरीराण निमोय युगपद् भोगाजुपभुङ्क इति चयते तञ्च वि. 
भवात्मन्युपपद्यते नाव्यापक दति। तथा सुखादीनां सन्निकषेजध्वा- 
त् सथागः सिद्धः । सुखादयो हि का्त्वादसमवायिक्रारणमपेक्चन्ते 
न चान्धत्संभवती्यात्मान्त्ःकरणसयोगः सिद्धः । स च कृतक. 
त्वादवभ्य विनाक्ञीत्याश्चरयवेनाद्ाभवाद्धिभागादव विनश्यतीति 

रिभागस।दधः ॥ 
इ्प्रात्मा ॥ 

~ - « = >= .2.< --- 
= श [या ८ 

(मा ०)मनस्त्वानसम्बन्यान्मनः। सत्यप्यात्मान्द्र 
ओ [अ [ध नि „^~ € 

पाथसान्िध्ये ज्ञानसुखादानाममृत्वा(१)त्पत्तिद् शनात् 
करणान्तरमनुमीयत । प्रा्राद्यन्यापारे स्मृत्युत्पात्तद- 
€ भा „> [9 [9 ॥ 

हानात बाद्यन्द्रधरगदहानसुखाद्ग्राद्यान्तरमभावा(२). 
क॑ [र 

व्ट्यान्लःकरणम् । तस्य गुणाः सदख्धापारमाणपुधकत्व- 
& + प | ~ ॐ संथागस्दिागपरस्वापरत्वसस्काराः | प्रत्नज्ञानाचाग 

पश्व चनात् प्रतिहारीरमेकत्वं सडम् । पथक्त्वमप्थत 

(१) अत्र घुक्तिकारमतन~-अभूनत्वात्पक्चीति पाठऽनुष्तन्धवः। 

(२) प्राहकान्तराभावादेत्यत्र जगर्दील्खंमनतः पाठः, 
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एष । तद्माववनचनाच्णुपरिप्राणम् । अप्रमर्पणोपसपरण- 
वचनात् सयागावमागा । मूत्तेत्वात् परत्वापरत्वे सं 
स्कारशञ्च । अस्पशोचत्त्राद्द्रल्यानारम्भक्त्वम् क्रियाच 
त्वान्मूतत्वम् । साधारणयिग्रह्वत्वपसङ्गादनज्ञत्वम् | 
करण भावात्पाराथ्यम्। युणचन्वाद्रन्यम्। प्रयत्नादष्टप- 
रेग्रहवरादादुसश्चारि जति।॥ #॥ 

हति प्रचास्तपादमाष्ये द्रव्यपद्ा्थः॥ 
------ ̂ ' " "न णसदर्<््--~------ - 

(मरू ०) पन आह् मनस्तवेति । ज्ञानजनकसंयोगहेतु क्रि१।ज. 
मकतावस्छेद्क) मनस्त्वं ना१ जातिवरिरषः,स चाऽप न्द्रियः दन्द 
यकाटत्तस्वात् तद्भिपतप्तम्बन्धादिल्ययथः । मनोऽभाते पनस्ल 
स्याभ्यभावान्मनापे प्रमाणमाह सत्यपीति । अ।त्मन इद्ियैरि 
न्द्रियस्याथावषयः सान्निध्ये सन्निकषं सत्यपि ज्ञानपुखादीनामभू 
त्वार्या त्तद शनात् कद्।चिद् भूतत्वकदाचिदुखन्नत्वद शनात् कर 
णान्तरमनुमायत इयथः) तच्च करणं मन इत्यथे; । अयमर्थः 
आ्मन्दरयायसान्नध्ये कारणे सत्यपि ज्ञानसुखादीनामभूतं 
कारणान्तरत्रिरहादेव, अनन्तरं तेषाभुस्पत्तिश्च कारणान्तरं. 

।प्त्या इत्यतस्तत्कारणमन्यासम्भवात् मन एव करप्यत इत्य. 
ध; । अन्यसम्भवस्तु अन्यस्मिन् समरन सत्यपि तदनुत्पात्त- 
दशनात् बोध्य 

मनः साधक हतवन्तर पाह श्रत्रदीति । नतु स्पृतिरिन्धिये 
शव जन्यत इत्यत आह श्रज्रादीति । श्रोत्रादीद्धियाणाम- 
व्यापरर सत्यपात्थयः । न च स्मृतिः सस्कारणव जन्यतां ङि 
मनसेति वाच्यम् । स्पृतेः कादाचित्कसवामुपपत्तः । संस्कारस्य 
तत्पू्ेपापे सात् ज्पाप्रयमाणं पनःसहकारिचं यदा समासाद 
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यति तदा संस्कारः स्मृतिं जनयति नान्यदेत्यविरोधः । 
मनःसाधकं हेत्वन्तरमाह ब श्चति। ग्राहक।न्तराभावादिति। 

अनेनेन्दियविशपृग्राहमलवमनुमेयपिति द्रितम् । वथाच सुखादि. 
कमिन्द्रियग्राह्ं ब्लेन्दरियाग्राह्यस्ये सति ग्राह्मल्वादितीद्धियविशचे- 
षो मनः सिद्धयतीत्यथेः । 

तस्य गुनाह तस्प गुणा इति। परलवाप्रसवे देश्षिके । सं- 
स्कारो वेगाख्यः । तत्र संरुयां साधयति भ्रयलनज्ञानेति । प्रयता 
नां ज्ञानानाश्च युगपदुत्पस्यभावासातिश्रीरमेकत्वपेकेकत्वमि- 
त्यथः । प्रतिशरीरमनेकसे अनेकैर्मनोभियुगपदमेक्परयतना अने. 
कानि ज्ञानानि चोत्प्ेरन् इत्यथः । प्रयत्नोऽत्र ज्ञानजनकसं- 
यागहतुपनक्रि याजनकः, ज्ञानायोगपध्यादेव तदयोगपद्यमुन्नेयम् । 

पृथकत्वमत ए्रेति । अनेकल्वरादेबेस्यथंः । तस्याणुपारपाणे 

मूत्रकारसम्पतिमाह तद भावेति । तद भावादणु मन इति सूत्र 
तत्पदेन वैभवं परामृष्ट, बेभव्राभावादणु इत्यथः । वेमवाभाव 

एव मनः कुत इति चेद्, युगपञ्ज्ञानाभ।वात् । वेभवे सति एकदा 
सकले न्दरियसंन्निकरषे युगपदनकानि ज्ञानादीनि स्युः न चेषं वेभवा- 

माकाद्पर पहसपेवास्तु, अणुं कुतः! अपरमपह सरेऽपि वेभवाभावो- 
पपत्तेरोति वाच्यम् । अपरमहस्रेऽपि ज्ञानयोगपद्यापततर्ारस्वाव् । 

संयोगविभागसिद्धौ सूत्रकारसम्मतिपाह अपसपगेति । अ: 
पसर्पणद्ुपसपैणमरितपीतसंयोगाः कारय्यान्तरसंयोगाश्वाद्षट- 
कारितानीति घतरचचने चापस्पेणं पूशरीरतयोगनाशकनिभा- 
गहेतुमनःकमं, उपसर्पणपुक्तरशरीरसं योगहेतुमनः क्रिया. ततः 
सयोगविभागो सिद्धातरित्यथेः । क 

मूतैर्वादिति । मनः परत्वापरत्ववत् वेगारूयसं स्कारवन्च मुतेतवा- 
द्वत् इतुपानेन मनासै परस्वरापरत्वसंस्काराः सिद्धा इत्यर्थः। 
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तस्य मूतेत्वं साधयति असपशसादिति । द्रव्यारम्मिक्रा क्रिया 
स्परोवतामेव मनसस्त्वस्पशेताद्रभ्यानारम्मिक्रेव क्रिया तद्रा 
मूतैतवापिरयथेः । यथपि क्रियावत्वादेव मूतेलं सिध्यति, तथापि 
दरव्यारस्मिका क्रिया मनसि नाप्तीत्यतत्मदरेनायेपेव द्रष्याना 
रम्मभिकेति क्रिया विकश्चेषणम् । अस्पशेखराह्रव्यानारम्भिका क्रिया- 
$तो मृतेतमिसथः । वाताः 

ननु मनसो ज्ञानकरणत्ववत् ज्ञावस्रमपि स्यादबिरोधारित्यत 
आह प्तापधरारणति । पनोऽङ्गम्-अन्ञात् । तज्र'हेतुमाह साधारणेति। 
विग्रहः ्षरीरं तद्रख तदषीष्ठतत्वं शरीरस्य आलप्राधारण्येन 
मनोऽधिष्ठिनखप्रसङ्गादित्यथ; । दारीरपात्मना मनघाच ज्ञात्रा 
अधिष्ठित स्यादिति क्रिधावत् | नच तथास्रे किपरनिष्टपिति 
धार्यम् । चेत्रासनः पराधिष्टिते ज्ञरीरे स्वेच्छया प्रहृत्तिनिदस्यधी - 
नक्रियाजनननियवा न स्यात् । नहि मैत्रास्पाधरष्टिते श्ररीरे 
सेज्ास्मना भद्त्तिनि्टत्तिजन्याक्रिया जन्यते । यदि च पराधि. 
द्विषल्वेऽपि खाधिष्ठितिे प्रष्टत्तिनिरत्यधीनक्रिया जन्यत्त 
इत्युच्यते, तद। तयोरेकेन प्रत्त अन्येन निषत्त इच्छया 
पिरोभेन द्रयमपि न स्यात् । श्यं मनसो न ज्ञातृतम् , किन्तु 
्ञानकरणस्वमेव । तथा च परनिष्ज्ञानजनकल्वेन परार्थमेबेत्याह 
करणमभावादिति । करणत्व मात्रादित्यथः । 

लेडयाद्यष्टगु गास्तत्र साधिता अत एष तस्य द्रभ्यत्वमित्या- 

गुणवश्वादिति । तस्याञ्ुसश्चारित्वे हेतुमाह भयलनेति । कचि 
द।रमनः प्रयत्नेन इ चदटृष्टेन परेग्रद्यतत्वाच्च आङिङ्धितस्व।च 
अ।शुस्तश्चरितेस्यथः । 

इति प्हापरहोपाध्याव श्राजगदीदमट्।षायतकोशङ्र - 
क्ता द्रभ्यभाष्यसूक्तिः समाप्ता | 
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( स ० ) आत्पनिरूपणानन्तर क्रमागतं मनो निरूपयति मल. 

स्त्वेतं । मनस्त्वञ्च जातिः सख्यादीनामतिप्रसक्तत्वात् । न चान्तरि 
न्द्रयत्व तादेान्द्रयत्व मन निवेशात् । न चारभिन्नत्वे सति क्षानसं. 
मवायिकारणसयोगाश्चरथत्वम , मनभसयोगत्वनासमवायिकारणातायां 
मनस्त्वे$समघायिकारणत्वस्य प्रवेक्ोनाऽऽर्मा्यापत्तेः । निस्पशौ. 
णुत्व ॒विशषगुणश्ुन्याणुत्वं वा मनस्त्वपरिति च जातौ बवाधक्राभा. 
वाद्ाव्ममनःसयागत्वेन कारणतायां गोरवात् । मनस्त्वन मानससा. 
क्षात्कारयातायामपि तथा तत्| रशाहतरेदृभूतविशेषगुणानाभयरषे 
सति ज्ञानकारणमनःसयोगाश्रयत्वामित्यत्र स्मत्यजनककारणताया 
मनःसयागाश्चयत्वित्यत्र च मनस्त्व्रस्यैतावत्वे वेय्यथ्याख मनष्य- 
द पदे उष्पदाभिषेकनेव(?) साम्राज्यात।न हि गुरूपदिष्टवस्मना निखि. 
खयोः कणमक्षाक्षचरणपक्ष्रामयोः मनश्चारयन्ता्पि कवचिकेवाऽ- 
तिव्या्षिमालोचयाम इति सक्षपः । ननु मनस्येव न प्रमाणमत आह 
सत्यपीति । ज्ञानाद्यः काद्ाचितक्राः कादािकत्वश्चामूत्वा 

भावित्वम् । अभवन च कारणविलवप्रयुक्तम् । नचाऽर्त्मादीनां 
विखबो, नापि आत्मेन्द्रिययोरिन्द्ियविषययोः सान्निध्यस्य भस्म. 
न्द्रियसन्निधेक्षनाद्यहतुत्यात् शन्द्रियविषयसक्षिधः सुखादये 
तुत्वात् अनयाः सस्वेऽपि क्ष(नादिविलम्धाश्च । नाप्यष्टष्टषि- 
टम्बो दष्साकस्ये कायेविरुवाचलम्बनमुत्पक्नेऽपि अन्त्यतन्तुसं. 
यागे परानुदयगप्रसङ्खात् । तस्मान्मनोविलम्बदिव शानादिविलम्ब 
इति मनः प्रामाणिक्रमित्यथेः ननु परमाणुक्रियायामपि दव्यारन्भकः 
सयोगः प्रख्येन जाग्रत, तत्रसखष्ट्यनुकूलादष्टवषिखम्बदेव विदम्ब 
इति चत् । सहारानुक्रूखादृष्प्रतिबन्धेनेव तत्र तदयुत्पत्तः । प्रमा- 
णान्तरमाह भरो्ाद्यव्यापारे चति । स्मृतिरिन्दिय्जंन्या जन्यज्लान 
स्वाख्चाक्षुषक्ञानवत् । न च चक्षुरादिना सिद्धसाधनं, चक्षु 
राद्यव्यापरे जायमनत्वात् | नच तदुष्वापारपरमः संभाक्ितो, 

रूपाद् वेष्रयसान्नध्ये तदुपरमस्यसुपरमत् । न हि रूपा. 

द्यग्राहि चा्ुषादिक्लानं सम्भवति । न चानुमिव्याक्ौ व्यभि 
चारः, पक्षसमत्वात् । न .वानुमित्यादेकमिति न पश्चीरृतमिति 
वाच्यम् । लिङ्गकशानादिव एव तत्सभवनाप्रयाजकत्वराङ्कध्रासात् 
ननु स्छातिरापे सस्कारग्राहकत् पृवानुभवादेव मिप्यतीत्यतै 
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अह बाह्यति। सुखादिक्ञानं नानुमिव्यादि ` लिङ्कादिज्ञान विना 
जायमानत्वात् › न स्मृतिः सस्क्रारनिरपेक्तष्वादिति साक्षाच्वसिद्धोः 
चक्षुरादीनां तदुग्राहकत्वेऽन्धादिभिः अग्रहापस्था बाह्यन्द्ियश्राह्यस्व 
भत्मगुणत्वानापसरया चन्दियान्तर मनः सिध्यतीत्यर्थः | ज्ञानाद्यस- 
मधायिकरणसयागाधारतया च मनःसिद्धिः । नच शरीरात्मसं- 
योगः त्वगात्मसलयोागो वा तथा, सवे शर्यीरन्यापकसुखाद्यनुपपत्तेः । नं. 
च याषदूदुर चन्दनादेसम्बन्धः तावदृदुर सुखादि जायते इति वार्यम्: 
व्रिमुधिशचेषगुणस्यासमचायिकारणग्यापकत्वनियम।दिति भावः । 

गुणानाह तस्येति । परत्वापरत्वे दिक्रृते सस्कारस्तु वेगाख्य इ~. 
स्यथः । अज्ञन्यतया कालृतस्यामावान् 1 भावनास्थितिस्थापक.. 
याश्च तत्राभावाद् भावनाया ज्ञानसमाना।धेकरणत्वात् । घनुरादि- 
घत् सकाचवका्यारमावेन स्थितिस्थापकाभावादिति भावः 
तत्र मनसः पृथित्यादेवत् नानात्वमित्याह प्रयत्नेति । प्रतिशरीरं 
मनसो सिन्नभिन्नतया नानात्व सिद्धयति । तच्च प्रथत्नज्ञ।नयोरयो 
गपद्यात् नानाशरसरषु युगपञ्क्ञानादीनि जायन्ते | तच्चाणु मनःसक 
शार रेष्वकत्व न सभवति क्रमाधिष्ठानादित्यथः। आड च योगप्रय 
स्य प्रामाणकत्व यत्यते प्ररत तस्यचाथस्यापयागात् । अथातरा 
स्या0फप्युपस गद्योत्यत्वाेति भावः । यद्भवा भयत्मज्ञानयोरयौगप 
धात् प्रतिक्ञारारमकत्व न त्वनेकत्वमेवेति भाष्याश्यः । सुते प्रयल- 
कश नयारयागपद्यमुक्त तेन प्रतिशरीरं परमेकत्व सिद्धाति न त्वनेक. 
त्व मवेत्यभिप्रायः । किरणा वत्यां तु प्रतिशरीरं नाना मनांसि न स 
न्ताति परतया भाष्य व्बाख्यातम् , तदेकदेशिदश्चनेन प्रतिशरीरमेक- 
मनक वति विचारस्य सरप्रतमग्रस्तुतत्वात् आ्मादिन्यायेन स्तु. 
तत्व।दिति-दिक्। 

सख्याभ्य।पकत्वात्तद् नु रूपपृथक्त्वमपि सिद्धतीत्याह पृथक्स्व. 
मिति । तदिति. सत्र मनसो वैभवामावो मावितः तेनाणुत्वं सिय 
त।त्ययः। यद्यपि वभ्रवामावेऽणुता स्तमकुम्भप्रभतो व्यभिचरति, 
थापि मध्यपारमाणवत्तायां च्न्यतायाम।पतन्त्यां निस्पश्चेत्वव्यापको. . 
पेष्णुतदु मावा(?) वेमवाभाबयोरणुपाल्माण पव विश्नाम इति भावः| 

; नु भवतु मनसां नामस न्यायः तथा चेक्षत्व विभुत्वं च 
नभ्रसखः कणशष्कुटयवाज्छन्नस्य शरीरावच्छिन्ञस्यन्द्रियत्वम् । कश्च 
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मनो विभु स्पशशन्यष्रजयत्वादास्मवत्, नित्येन्द्रियत्वाक् श्रोत्रवत्, 
सति वेकल्थ खाघवमपि, अन्यथा मनसोऽपि नानात्व दुर्निवारम् । 
पकनेव तनोपपन्तो न॒ नानास्वमिति । न च मनसः शरीरव्याप 
कस्येन्द्ियत युगपत्सवन्द्रिय सीन्नकय दौघश्ष्कुलीं भक्षयता युगप 
स्पञ्च ज्ञानानि स्युरिति वाच्यम्। पक करणमकदेकमव्र ज्ञानं जन 
यतीति कारणस्वमावात। न च पञ्चक्ञानानि मा भवन्तु पञ्चानां कान 
तु समूहाटम्बनवत् किन स्यात् इति वाच्यम् ¦ जातिसाङ्कयभयन 
तादृशो क्षानस्याभावादसतश्च शिह्पसहस्रणापि नष्पाष्टायतु- 
मशक्यत्वात् । न च पञ्चक्ञानस(मग्रीप्रथमोस्पत्ता तषां कलहं कस्स- 
मादभ्यादिति वाश्यम। रसनाग्रवतिनि रसाखरसे रसनत्वचोगमरनःस- 
स्बन्धस्यरसस्पश्ंसम्बन्धस्य च सत्वेन दयाः करहे मध्यस्थस्य पचा 
नां कलह ऽपि तत्वात् । न च व्यासङ्घान्यथानुपपत्था कर्प्यमानामस्तः- 
करणे व्यापकतां परिहत्याणुतायामेव स्थमानमासादयति यौगपद्य 
प्रत्ययस्तु भमः तथा च घ्मेग्राहकमानवाध इति वाच्यम् । सुख. 
सा्लात्कारणत्वेन मनःसिद्धा विभुताणनादासिन्यात् । अपिच यथा 
विरुद्धतरसामग्रीसत्वेन चोरसा नापि रसद्वयभुत्पद्यते गुणविरा- 
धात् तथा प्रर्तेऽपिन पञ्चन्ञनानिन वा पञ्चानां ज्ञानमुत्पद्यते इत्ति 
वाच्यम् न चश्ारीराचच्छदेन मनःसयोगच्य सुखाद्यसमवायिकारणत्व 
सर्वषां सुखादनिां शररिष्यापकरता स्यादिति चाच्यम्। निमित्तचन्दः 
नादिसरयागन तस्य नयमनात् अत पव नियामकाभाव मनारथका- 
दिसुखे ज्ञनेच्छद्धपषु च भ्रादरिकत्वमिति निमित्तसंयोगस्यानिया- 
मकत्वे भवतोऽणुमान्रदेश्ातापत्तः। नयु विभुविद्ोषगुणषु निमित्तस- 
योगों विकाशको भवतु न सकदकः विभुविराषगुणानमसमवायि- 
कारणत्वनियमादिति चन्न । तथानियमेऽनुकूलतकाभावात् | नच 
नानावच्छेदेन निमित्तसम्वन्धे युगपत्सुखादि जायेतेति वाच्यम्। इछा 
पत्तः। अत एव शिरश्चरणावच्छिन्नयोरातपजटसम्बन्धयोः सतां युगः 
पत्सुखदुःख उत्प्ेते योगपद्याजुभवस्य बाधकं विना प्रमात्वात् । 
न च विभुक्ायोसमवायिकरणानि स्वावच्छिन्न तज्ञनकानीति कथं 
न शरीरावच्छिन्ने सुखाद्य॒त्पत्तिरिनि वापम् स्वावाच्छन्न एव जनय 
न्ती ऽति नियमे स्वानवच्छिक्नेन जनयन्तीत्यायाति स्वावच्छिन्न सर्वत्र 
.जनयन्तीव्यत्र ठु न कित् भरसज्ञक् पद्पामः। मन(ऽपुत्वपक्षऽएामा- 

५ | 
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ध्देशतापत्तिश्च । स्थावर््िन्न जनयन्त्येवेति पक्षे मनोऽपात्वपक्षे स्वा 
मवच्छिन्न जनकत्व कं वाधकम् ? स्वाषच्छप्ने जनयन्त्येतावन्प्ात्नपिव. 
क्वायामप्येतदेव दूषणम् । नतु विभुमनःसयोगस्यासमवायिकारण- 
स्वि घ्यापकसुखविरम्बा न तावत् समवघायिकारणविखम्बात् सम. 
वायिक्षारणस्यात्मना व्यापकत्वाद्समवायिकारणस्यापि भ्य(पकत्वे 
क्र चिलम्बात् बिखभ्धः स्यादिति चन्न । नि्मिन्तचन्दनादिसंयाग- 
बिम्बात् क्ारणत्वाविश्षण निमित्तकारणविखम्बवेनापि बिलस्वा- 
त् । ननु विभुविक्ञषगुण प्रति यद्यपि मूतसरयाग पव समवायिका- 
रणमिति न निययः शब्दजविभागजया; शाषहयोव्याभेचारास्तथापि 
सयोगासमवायक्रारणक द्रव्यादिसाधारणे तथा नियमः सयोगज- 
शाद्रनादनाजन्यकप्रादिषु तथा व दानादिति मनो मूर्तमेषेति चेत् । 
सङ चारदशनमाभ्रेण भ्याप्तो भतिव्यात्तः। सपि च मनसेऽणत्वऽणुमनः- 
सयोगविखभ्बात् तद नवच्छेदेन विरम्घापत्तिः चन्द नसम्बन्धविलम्बन 
तद् नवच्छेदेन सुखानुत्पत्तिद् शनावुमयोः कारणत्वाविहष।त् । वभु. 
तायां तु सवेश्रानुत्पत्ता निमित्तसेयोगविलम्ब एव प्रयोजकः । किञ्च 
मनसाऽणुत्वे ध्णुकसमवायिकारणतावच्छेदक स्पश्ावत्परमाणुत्वं 
स्यात्, अन्यथा तु परमाणुत्वमाध्रमिति खाघदमिति सत् । 

अधाः मनसौ विभुत्व क्षानखुखाद्यसमवायकारणमा्ममनः- 
संयोग न स्यात् अन्यतरकर्माोभयकमेक्ारणाकारणसयागानां कार. 
णानामभावत् | न च नित्य एव संयोगः प्रमाणाभावात् विभाग- 
स्यापि तथात्वापत्तेश्च । न च श्र्सरात्मसयोग पवास्मवायकारणं 
मनस्तु यदि सुखादिक्रारणं तदा कालदाषा्मसंयुक्तमेव तथति 
वाच्यम् । मनसः सुसखरादिश्राहकन्द्रियत्वन सक्निकषधरकतया 
संयागकल्पनात् । सिद्धे च मृतेत्व निरुक्तनयनाणुतायामेव पयंव- 
सानात्! एव च दयणुककारणतावच्छेदकं स्पशोवत्पदपरक्षेपे गोरव. 
मपि प्रामाणिकमेव पञ्चक्ञानानुत्पादकतायाम्। पव सति मनोवेरम्व. 
स्यैव प्रयोजकत्वे कारणस्वमावकल्पनावेयथ्यै च । मनसोऽणुत्वे 
प्राम।णिके मनःसंयोगः स्वाघच्छेदेनेव जनयेदिति तु वक्तुमश्चक्य 
मव निमित्ताचच्छेदेन सुखाद्युपलम्भात् | एवं च वुसुत्सावश्चादेष 
प्यासङ्खा विभुतैव चारस्त्वत्यप्यएास्तम् । अबुमुत्सितेऽपि ग्या 
सङ्गदरौनात् कचित् वुमुल्लायाः पङेन्द्रियादृाङ्ष्येन्द्ियान्तरे मनो. 
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निवेशकत्वं तदपि मूर्तत्वे एव भवति। न च वुभुत्साक्ञानकारणमेष 
भवत्विति वाच्यम् । मनःसन्निकषेघरकत्वेनेवो पप्तो कारणान्तर. 
कल्पन मानाभावात् । मनस पकत्वे जात्यभावे भनस्त्वनिवेचन।- 
नुपपरत्तिः। न च सख्यादिषु तद्गुणेष्वक तत्रैषां साधारणत्वात् । 
नाप्यण्द्रव्यातिरिक्तत्वस्यैव घ्मिनिणयापेक्षत्वात् । नापि दिष्क। 
लभिन्नप्व सति विरोषगुणदुन्यत्वामिद सिद्धं पू्ाक्तदाषात् । न 
च परत्वापरत्वान्यतरेण दिकाटमेदेऽवधारिते विच्चेषगुणश्ञुन्यत्वे 
च प्रमाणान्तराद्ाकायिके त निरवबाध्य प्ररृतक्षणावगतिरिति 
वाच्यम् । वेमवघानुमन्तुमनासति तदभावात् । नापि तत्कार्ये सस्कारः 
क्षमते तस्यापि वेगाख्यस्य विभुनि निराकरणात् । नाप्यात्मभिन्नत्वे 
सति ज्ञानासप्वायिकरारणसयागाधारत्वभात्मनः सयोगत्वेनासः 

मवायकारणतायामात्माघ्रयत् । अत पव सुखाद्यनाश्रयत्वगभमयपि 
तद्भकभाषितमिव । नापि सुखसाक्षात्काराक्लाधासर्णक्रारणत्वं 
सखक्निकभ्रवारणाय व्यापारत्वे सति ता तन्वं मनस्त्वमिति निवी. 
च्यम् । मनहृन्द्रियत्वेन खुखलसाक्षाखकारक।रणत्वे आत्माश्चयतादुवौ. 
रतापत्तः । तस्मान्मनस्त्वं जातिरिति तदनुरोधनानकमनःसिद्धौ 
निरुक्त खाघवावङम्बनमङ्ग मनसाऽणुतायामेव निष्ठत्याह्ुः । तद्. 
खन्दरम् । मनसा चिभुत्वपक्ष परत्वासमवायिक।(रणसय)।गानाधारत्वे 
सति विश्षगुणशुन्यत्वाद् मेनस्त्वस्य वक्तु शक्यत्वात् । 

परे तु मनसरोऽणुत्वपक्षे मनस्त्वनेवेन्द्रियत्वमायाति चिभुतायां 
तु नभस इव सोपाध्रारिति गौरवमिति निवद्यन्ति। तदृप्यचा।रु | 
मनस्त्वनेवन्द्रियत्वात् तस्य च हारीरावच्छरेन चृत्तिलाभात्, 
अत एव व्यापकस्य मनत; यत्र यत्र चादरावच्छद उत्पद्यत तत्र 
तन्न क्ञानादिजनकत्व नभस इव कणे्रप्कुःटयवच्छेदात्पत्तो यद्व. 

च्छेदेनाधिवां धवन्नभः कणेशक्रुल्पावच्िद्यते तदवच्छेदेन कस्यचि. 
त्पुण्थपरिपाकरन प्रवा तस्याधिकाश्चीति सम्म।व्यत (१?) 

इतरे तु मनसाऽणुत्वे यददष्टारृषटं यन्मनः तस्य स्वरूपादि गृह्ण 
दीति घटत पकताया तु तदसम्भवात् सवस्य प्राहकं मनः स्यत 
एकस्येव सवैमनस्त्वादिति परिश्ीखुयन्ति । 

तदपि चतुराचतुर्लम । तद्दशटलदङूतं तस्स्वकूपादि गरह्णतीति 
ऋणसम्मवात्(?) तस्म।द्श्राहुरित्यादक्व्येब मनसा मूतेत्वसिद्धिरि- 



९२५ सटीक प्रशस्तपादभाष्ये 

ति। नञ्च मनसी मूर्तत्वे द्रव्यारम्भकत्वापत्तिः मूतैत्वनेव सामान्यतो 
द्रव्यारम्भक्रत्वात स्पश्ावत्वस्य विक्चेषत्वादिति चत् । न। मूतत्व- 
स्यावच्छिन्नपरिमाणवच्वरूधतया तदपेष्ठया स्पशवच्वस्य लघु 
स्वात् । अत पव परमाणुस्वमपि नारम्भकतावच्छेदक गोरवात्। 
नय स्पशवस्वेन नारम्भक्ताऽस्पावयविनि तदापत्तः, किन्तु स्परावत्प. 
रमाणुस्वेन तथा च परमाणुत्वमेव खष्विति चेन्न । मनसः पूवोकेन न- 
येन परमाणुत्वसिद्धा तदारम्भकायौनुपरुन्ध्या गुरोरपि स्पशेव- 
त्परमाणुत्वस्याचच्छेद कत्वात् द्रव्यारम्भा हि शसीगेन्द्रियविषयभावन 
तश्न मनसारब्धररीरं टोकवेदयामानसङ्ारीरा्प्रसिद्धः। अत ण्व 
नेद्द्रियविषयावपि तस्मात् प्रतिश्गीरमेकमखण्डं च मन इति सिद्धः 
मिति मनीषिणः । # 

परे त प्रति्सरमणुमनसः पञ्चकर सर्वैषामेकेन्द्रियसम्बन्धे 
व्यासङ्कः सर्वंन्द्ियसम्बन्धे त॒ युगपर्क्ञानानीति वदन्ति । तन्न दीघ- 
दाष्कुर्टा मक्षणादो योगपद्यप्रत्ययस्य मनस आद्रुलश्चरितत्वेन 
क्रमस्याटक्ष्यतया भ्र(न्तत्वेनवाोपपत्ता मनःपञ्चुककद्पनायां 

गौरवात् । इंट शि स्थले युक्त्यैव बाधात् यौक्तिकवाघस्यापि बाधात् | 
अन्यथा नील तमः इति बाधस्य भ्रान्तत्वापत्तः। 

श्रयरसमानपरिमाणं मन इत्येके । सङ्चविकाश्चाश्ाटि अष 
यविमनःसङ्कोचदश्नायां व्यासङ्गो विकाशद्श्चायां योगपदचम् । तो चा. 
दृव शात् उद् भूतसाधनावित्यपरे । तद्पिन गौरवग्रासाद्वति । बुभु- 

स्सायां च सङ्कचकत्व जागराद्यङ्वानमकचिषयकन स्यात् ददानां 
बुभुल्लायाः सङ्कचिकरायः अमावात् । पूरेमेकबुमु्लायां सङ्कुचिता 
न्मनस पकविषयक्राज्ञागराद्यज्ञानमिति चत् । सुषुततिपूर्वकाटमेक 
चुभुत्साया आवद्य कत्वाम!वात् । 

अन्येतु मनसा वेमवे जागरस्वप्रसुषुप्तथो न स्युः जागरस्वभ्रयो 
नाडा धिश्चेष सम्बन्धस्य प्रयोजकत्वात् सुषुतः सकलशररासम्ब. 
न्धस्य प्रयोजकत्वात्, अत पव यद् मनस्त्वचमपि परिहृत्य 
तुर तति वतते तदा सुषुत्तिरिति प्रामाणिकानां प्रवादः । तन्न 
मनसो वैमवे सुषु्िनि स्यादेव अलोक्यसम्बन्धस्य हारीरासम्बन्ध- 
स्यासरम्भावितत्वात् जागरस्वभौ तु सर्वदोमयनाङसम्वरन्ये सर्वदा 
स्याताम् । ननु अदष्रविश्चेषद्व जागरस्वप्रसुषुत्पः सृषटिलहा. 
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राविव तस्य जगत्कारणस्य तेष्वावहयकत्वात् कार्यवेचिर्येण 
तद्धेचिञधस्यापि प्रामाणिकत्वादिति चन्न। अदृष्टयोगपद्ेन तृती. 
ययोगपद्यप्रसङ्गात् । यदा यत्सहकारि सम्वहितं भवति तदा 
तदा तत्ुने इति चेत् । सहकारिणो मनःसम्बन्धासम्बन्धरूप- 
स्येव विवक्षितविवेकबरकम्यत्वात् । तस्मात् जागरादिनिवो. 
हकतया मनोऽणुत्वमित्याहुः । | 

ननु मनसोऽणत्वे बहुभिः युगपदुच्चायमाणेषु नाना 
वर्णेषु कथं वुभुत्सलितस्येव ग्रहणम् ? वुभुत्हेवतरग्रदप्रति- ¢ 

बन्धिकेति चत् । धघरनुभुत्त्ायां लोचनोरमीटने घटा. 
ग्रहप्रसङ्गात् । श्रोत्रमनःसयोगे कश्चिद् विशेषो वुभुत्साप्रयो- 
ज्यो बुभुत्सितग्रहभ्रतिषन्यकारस्तष्ठतीति चत् । न । संयो- 
गेऽपि तथात्वापत्तेः । भिक्नभिश्न!वच्छदेन श्रवसि नानावणा उत्पद्य. 
न्ते तथाच वुभुन्साया बुभुत्सितरब्दावच्छेदेन मनो योज्यते इति 
स पव गृष्याने इति चत् । सिक्नाचच्छेदन हाब्दोत्पत्तो मानाभा 
वात् , तथानियम पकावच्छदेन नानाश्लन्दानुत्पत्तं कोलाहलगप्र 
त्ययो न स्यात् नानावच्छेदनाऽणभनसाः युगपत् सम्बन्धा. 
भावात् । यज्ञ॒ बुभुषत्सितस्यायुपक्ाज्ञानमन्येषामुपेक्चाक्ञान- 
मिति । तन्न । इतो न शब्दान्तरमश्रोषमित्ति प्रत्ययादिति चत्। 

हृहशि स्थले यदि शब्दान्तरग्रहा न भवति तदा बुभुत्तेव इतरग्रह- 
प्रतिबन्धिका तद्भददेतुश्च । यदि चकोलाहङ्त्नेतरे परिच्छिदन्ते 

तद्ा तद्धतकत्वादिप्रह सापि प्रतिबन्ध्रकेति । नानाशब्दग्रहे थोत्र- 
स्य कोलादटत्वनैव सामथ्यं तत्स्थरे एकस्य विशिष्य ग्रहे तु बुभुत्ला 
हारणमिति तुच्छम्। पकमीयमानपेक्षया नानागीयमने विष्णुयशस्ि 
सुखोत्कषोद यात् तत्र दष्टदेतोनानामीयमानग्रहस्येव तन्त्रत्वात् , त. 
स्मात् सामर्यऽपि विशशिष्यवा स्वरूपेण वा वुमुरखाप्रतिबन्धादेव 
न प्रहः। पकद। नानवुभुत्सा तु न विशेप्रपरेचायिका नथानुपल- 
ण्येः। नन्वेव दौधशष्कुलीभक्षणादो कथं रूपरसगन्धस्पशंशब्दान् 
्रध्येमीति भनुभ्यवसायः ज्ञानानां युगपद्नवर्थत्या मनःसन्निकषा. 
सम्भवेन समुदालम्बनासम्भवादिति चन्न । क्रमिकानुऽ्यवस्तयि. 
ष्वेव पकत्वारोपात् क्रमिकानुञ्यवसायादहितसस्कारप्रभवसमुहालः 

स्बनस्मृतावनुमवत्वारोपाद्धा तथा प्रल्ययोपपत्तः । नचु सुखदो म।(- 
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स्वस मवायिकारणानुरोघो निमित्तचन्दनाद्यतरोधनिरीक्षणात् प्रयत्ने 
तु सनुरोध्य(न्तरवन्ध्ये स स्यादेव, तथा चाऽणुपनःप्ररश्ात् प्रयलत् 

क्रथ कद्ाचिच्छरीरावच्छेदन क्रिया कदाचिदेकावयवाच्छेदेन कदा. 
चिन्नृत्यादिस्थले नानावयवावच्छद्न क्रिया, अन्यथा यावत् क्रिया 
तायदेकत्र नुत्यविद्धाषदशेनामावे सुलविङाषानुदयप्रसङ्गा युगपत् 
क्रमिकक्रिथाणामनवस्थित्या सक्निकषांभावन प्रव्यक्षासम्भवादिति 
चश्न। तत्र चन्दनादेसम्बन्यस्येवात्र चिकीर्बाया नियामकत्वात् 
तथा च यतूक्रिधायामिच्छाऽ्णुमाबदेश्चादपि प्रयत्नात् तत्र क्रे 
योत्पत्तिः प्रयत्नात्पत्तावव वा चिकीषा, तथा च यत्क्रियायाधि- 
कीषर। तद् वच्छे नेव प्रयत्ना जायते नक्रावयवावच्छेद्न क्रियच्छा(2) 
त्वनेके प्रयत्ना युगपदुत्पाद्यन्ते अनन्यगत्या तथेव कट्पनादिति । ननुं 
मन सोऽणुत्वेऽपि युगपद्रसनत्वचोः सम्बन्धविषययोः सम्बन्धे केन प्रा- 
थमिक ज्ञानमिति चेक्न । यस्मिन् विष्रयसखम्बन्धावच्छेरेन मनःस 
म्बन्धः तन ज्ञानजननात् उभयास्तथा सम्बन्ध तु नेकमपिक्ञानप 
रस्परप्रतिबन्धात् अनन्पगत्याऽस्य।थस्य कट्पनात् । समुदाल 
म्बनस्थले तु पकन्द्रियजन्यतयान परस्परप्रतिबन्धः। न च पञ्चाव- 
धानानां न्ने क। गतिः तज्नापि कल्पनात् वुभुत्स।वश,त् युगपद् विषय. 
प्म्बन्यन्द्रिययामनःसम्बन्धे शब्दस्य एव व्यवबस्थति कचित्, 
अदएवह्यादित्यपर । तस्मान्मनाऽण्वव, बुभुत्ला तु तीव्रविषयसम्ब- 
न्ध दव प्रनःसयागजनिका न तु साक्षाद्यासङ्गापपादिका तस्यापकः 
कषानजनकत्वापरप्रतिवन्घत्वकल्पने गौरवादिति । नयु मनसोऽणुत्वे 
द्वििच््छिश्नासुग्रहगोघास्यु कथं परतिङ्कटश्चेष्टा मनस पक्रचक्रापिस 
स्वादिति चत् । खड्गाभिघातजकमवेगादेव तदुपपत्तेरित्येकं । तन्न 
चषटात्वव्याकोपात् प्रयत्नवद्त्मसखेयोगासमवायिकारणककरियाया 
व चेष्ठ(त्वाद्वच्छेदकदराय।म् सवावच्छरेनोत्पश्नात्परयल्ल।देव च. 
छठा मनोऽन्त यादा तदु्पत्तिरित्याचायाः इति सद्ुःपः। 

अपसर्पणेति । अप्रल्लपेणमुपसपंण पूवश रचमागोत्तरश सीरा. 
विहेतुमेनःकमे तत्प्रतिपादक्रात् सूत्रात् श्चब्दत पव सयोगविभागौ 
सिद्धो कमेष्ररात् अपि च सिध्यतः कमेणस्तदजनकत्वे स्वङूपञ्या।. 
घातादित्यथेः । परत्वापरत्वसतस्करेषु प्रमाणमाह भुतेत्वादिति। स्यु 
्रसंयागादपीयस्त्वभुयस्स्वयारवाच्छन्नपरिमाणतया सम्भवेन भगकष. 
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प्रथूतरशषविशषरमुशक्राणिमस्तञ्क्ञानदालिनोऽपि तजक्ञानसद्धवन 
मूततया तदुषेमवो यथा दशदिकर्सयोगसत्वेनासमवायेकारणधिलः' 
म्बाभावन मुतेत्वेनेब तद्योग्यतावच्छेदेन समवायिकारणस्यािष्लु 
तत्वेन परत्व(परत्वमुतत्वाृषटकमेवस्वेन च कारणससात् सस्कारघ. 
त्तत्यथः । ननु मनसरारन्धं द्रव्यं शरीरादिषु किमित्यत आह अस्प. 
चरवादेति । स्परोवत पव दरन्धारम्मकतया तद्ारब्धद्रव्यमेव न।स्तीः 
त्यथः.। व्यासङ्गापपादकतया क्रियावस्रं ततश्च सूतस्वमित्याह क्रिया 
त्वादिति । मनसा क्ानवस्व आस्त्वापस्या पक्त्र शरीर आन्मद्धया, 
धिष्ठितत्वापत्तिरित्याह साधारणातिं । नन्वचतनत्वे परार्थत्व तत्कथं 
मनस श्यत आह कारणेति । पृचन्यायेन शुणवस्वसिद्धेः प्रयोजन. 
माह गुणवस्वादिति । ननु मनसे!ऽणुत्व रूपादिप्रत्ययायोगपद्याद्यभि. 
मनिनस्यत् सश्र इति चत् । गतिक्रषेण मनक्तेन्द्रियान्तराधि. 
प्रान पक्प्रत्ययानन्तरं वङम्बन प्रस्ययोत्पत्तो विरोषददीनेन भ्रमा. 
सम्भवात् । न चद्युगतः क्रमा न लक्षत इत वाच्यम् । गुरुद्रव्या- 

दीनां तत्कारणानाममावात् अत आह प्रयेति । इच्छानुविश्वायनि 
मनःक्मणि प्रयत्नवदात्मसयोगः कारणे कचिद्दृणएवदात्पस्योगो य 
था सुषुष्त्यनन्तरमावज्ञानप्रयाजक इव्यथः । इतिराब्दः शाखा. 

प्रूणतायामसतव गुणादानरूपणस्वत्यथतः प्रप्िः अग्र प्रपञ्चुमा 

अधथत्वादात दक् । 

माष्यास्मानवसत वर्वर य यल्चादहता। 

चरमो लक्षणभागो राचतः श्रावद्यनाभन॥१॥ 
अमुन। तृणोरूता वयमन्यवद्ान्याद्विङिष्ठेन । 
1 ४ (9. ॥ २ ॥ 

यथा निष्ठान्नात मुनिमतमिदं तातचरणे- 
स्तथा भ्रतुनात्र प्रभवति विङाष गुखरपि। 
नुच्छिष्ठं यश्चेदिहद हि प्रविद्धद्राधया 
तद्।स्वाद्यास्वाद्य भवत छृतिनस्तकंकतिनः ॥ 

इति श्रीमद खिखभचकरशकराकंवलसुखाणप्रतापतपनवधेमानक्ो- 
भातिक्ययश्ोराजिजीवमदाराजाधिराजश्चीकीरवरीपे मे. 

श्रश्रीजगह्ुरुबलमद्रातमजविजयश्ची गमं सम्भव धिद्षना 
थानुजसकलशास्नारविन्दपरद्यातनभटचायमिश्चश्रीप 
श्ननाभङ्तो वैोषिकसेतो तृतीयः परीवाद; सम्पूणः। 
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(बयो ०) इदानीं मनसो लक्षणपरीक्षाथं मनस्त्वयोगान्मन हस्यादि 

प्रकरणम् । 
मनस्त्वेन योगो मनस्लधोपटक्षितः समवायो लक्षणमिति । त. 

थाहि-मन इतरस्माद्मिद्यते मनस्त्वयोगाद्यस्त्वितरस्माद् मनः 

सान भिद्यते, न चासो मनस्त्वेन युक्तो यथा क्षिव्यादिरिति । व्यव. 

हारो घा साध्यः दोष छक्षणस्य दूषणप्रतिसख्रमाघान पूववत् केयम् । 

तथा शब्दाथंनिरूपणपर चति । अथ पत्यक्षणानुपटम्घमेनसः स 
दभावे किं प्रमाणमनुमार्नीमत्याह सत्यासन्द्रियायैसानिष्ये क्षानसु- 
तवुःखःनामभूत्वोत्पत्तदिशनादिति । तथा ह्यात्मा सवगतत्वा- 
देव सर्वैरिन्द्येः सम्बद्धः । इन्द्रियाणि तु स्वविषयेरिति । तथापि 
न युगपद्ूपादिक्ञानान्युत्पद्यन्त इति कारणान्तरमनुमीयते । अथन्द्रि 
याणां स्वविषय संबन्धः कथ ज्ञायते ? अनुमानात्, तथाहि~्राणं स्व 
घ्याप्रसयागितासयुक्त तत्संयुकूयापकत्वाद्यो यः सयुक्तव्यापक्रः स 
स्वध्या्सयोगिसंयुज्यमना रषः । यथा वीरणसयुक्ततन्तुव्यापकः 
पटो वरणेन सयुक्त इति । स्थानसयुक्तं वा कपृरादिद्रव्यं स्वसंयुक्त- 
व्यापिना सयुज्यते तद्याप्रसयागत्वात्, या यद्याक्रसयोगी स 
स्वसयुक्तभ्यापिना सयुज्यमानो दृष्टो यथा परव्याकप्ततन्तुसयोगि 

घीरणं पटन सयुज्यमानमिति । पवं रसनेन्द्रियं स्वभ्याप्तस्यागिना 
सयुक्त तत्सयुक्तव्यापकत्वात् वीरणसय॒क्ततन्तुष्यापकपरवत्। स्थान. 
संयुक्तं वा द्रव्य स्वसेयुक्तव्यापिना संयुज्यते तन्तुव्याप्तस्रयेगगित्वादी- 
रणादिवत् इत्ति। पव हाषर्पीति । गीतभ्वनिस्तु सनिहितस्य तच्छ 
चणगसाकट्येन शरात्रसम्बन्ध पव यथेतावत् कारणं क्चानसुखदुःखानां 
तच्सद् मावेऽयुत्पत्तिन स्यात् । नदि साकय्येपि कायंस्यानुस्पत्तिर्र्े 
ति । तस्मादेषां सद् भावेपि कास्य पृषेमभृत्वा पश्चा दुत्पत्तिदशंनात् 
कारणान्तरमनुमीयते यस्य सद्भावाभावाभ्यां कायेस्योत्पत्यतुत्पत्ती । 
सथादष्टोऽस्यामेव कारण भविष्यतीति न, धोन्रादीनामप्यभावप्र 

सङ्गात् । तस्यापि चेदानीं तत्साधनस्यानयुष्ठानाश्चिरोत्पादे स पष 
दाषः । तदवमासेन्द्रियाथौः कारणान्तरपेक्षाः सद्धावेऽप्यनुत्पाचयोा- 
त्पादकत्वात् । ये हि सद्धावाप कायेमनुतपाद्य पश्चादुत्पादयन्ति 
ते सापेक्षाः वथा तन्त्वादयः अर्त्यतन्तुसयोगापेक्षा इति । 

मन्पर त्वात्मा क्रमत्क्षारणपेक्ष इतरसाकल्येपि क्रमेण काये 
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अनक्रस्वात् । यो हौतरकारणसाकव्येपि क्रमेण कायं करोति 
ल क्रमथलूकारणेक्षा यथाऽनकशठिर्याभिक्ञः पुरुष इति । चक्षुरा- 
दयो वा क्रमवत्कारणापेक्षाः सद्भावपि फ्रमेणकायजनकत्वात् याहि 
विध्यमानः क्रमेण कायेङ्करोति साऽवश्यं करमवत्कारणमपक्षते। 
प्रथा ब्रास्लीकन्तयादि हस्तमित्यञुमान श्रवते । तथास्मन्द्रिया्थंसांनि 
ध्येपि क्रमणव कायेङ्रोतीति दृष्टम । पवं चक्षुरादयाऽप्यात्मनायि- 
छिता विषयसस्बन्धक्रमेणष कायं कुवन्तीति क्रमवतूकारणम- 
पेक्षन्त । तथा धोभ्राद्यव्यापारे स्मृव्युःपी्तद दानात् अस्ति कारणा- 
रतरम् । तथाहि-स्म्तिः करणजन्या क्रियात्वात् छिदि क्रियावत् । म 
खधोच्राद्यव करणम् , तदउयापारेऽपि स्म॒त्युत्पत्तिदशन।त्ःयद्यदव्या- 
पारेप्युत्पद्यते तस्तस्य काय न भव्रत्यव, यथा विनष्टेषु तन्तुषु उस्प- 
श्यमानो घट शति । स्श्नातस्तु षधिरादीनां श्रात्राद्यव्यापारे ऽप्युत्पद्यत 
दति न ततूकायौ । अतः करणान्तरण भवतव्यम् । तथा बाह्य. 
श्द्रियरगृ्ीतससखादिन्राह्यान्तेरसदु भावाच्च करणान्तरमस्ति । तै. 
था सुखादयः करणपरिच्छद्याः प्राह्यत्वाटपादिवत् । नच सश्ुराध्येव 
करणम् । बाह्यन्द्रियरगृहतस्य सुखदश्राह्यान्तरस्य सद्भावाः 
दिव्यमिधानात् । यथा चकुषा गन्धः न गृह्यत हति करण(न्तरं 
घ्राणमनुमायत । ताभ्यां च रसस्यापरिच्छद्ाद्सनाचुमानम्। तेश्च 
स्पशंस्य तथा शाब्दस्य चति करणान्तरानुमानमेति । तदत् बाह्य 
न्दरिः सुखादयो न गृह्यन्त शति तन्पररिच्छरक मनोाभनुमीयते। 

सिद्धे च मनःसद्धाव द्रवष्यत्वसमर्वायकारणत्वपतिपादना्धं तस्य 
गुणाः सङ्कथा परिमाणपृथक्त्वसयागविभागपरत्वापरत्वसस्कारा इति 
वाक्यम् । द्रव्यत्वादेव सख्यासद्भावसिद्धा किमकमनेकश्चति संश 
वे तन्निरासार्थमाह प्रयल्लक्षानायोगपद्यवदनात्प्रतिक्चरारमकत्वं सि. 
खम् दइति। प्रयत्नायो गपद्यात् ज्ञानायोगपद्यवचनाश्च प्रतिश्शरमेकं 
मन दति सुत्रवक्षेथति। मसमासकरणं चात्र सुखदुःखाधययोगपदयाव- 
राघार्थम् । सुत्राथस्तु नेकमनकर्स्मिद्छशरे नाप्येकस्मिक्ननेक वा 
ब्रनः। किन्तर्हि? प्रतिश्रीरमेकम् । कुतः ? प्रयत्नायोगपरद्यात् ज्ञाना 
-गपद्ाख्ख । यदि पुनरेक स्यात् व्यापकं मनः सेन्द्रियाणां तदधिः 
हितत्वाद्यगपद्रूपादिज्ञानान्युपधेरन् प्रयत्नाञ्चति। न चव दषम अथ 
-दौधशाभ्कुटीं भक्षयतः कपिलब्रह्मणा युगवत् पञ शानान्युत्पद्यन्ते, 

५४ 
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तथाऽध्यापकस्य युगपद् वाक्योच्चारणगमनमागास्वेषफकमण्डस्ुधा- 
रणघु प्रयत्ना उत्पद्यन्ते इत्यपि सिद्धम् । तन्न । यौगपद्ये प्रसिद्धोः 
-द।हरणाभावात् । उत्परपश्नतष्यतिभदाभिमानवदाश्चुभा्षत्वेन 
यो गपद्याभिमान इषव्यः । क्रम त्वनक प्रसिद्धमुदाहरणमर्ति । त. 
स्मादणुपरिमाणस्य मनसः कमरन्द्रियसम्बन्धात् क्रमेणेव क्षानानि 
भवन्तीति युक्तम् । बणुपरि माणस्याप्यकास्मन् छरीरे ऽनेकत्वाभ्युप- 
गमे काञ्चदिन्द्रिय केनचिन्मनसाघिद्ठितमिति क्ानयोगपद्यमेष 
स्यात । क्रमेण तु ज्ञानान्युत्पद्यमानानि सवेद्यन्त इति प्रतिश्ारीरम- 
णुपरिमाणमकं मनः । न चवमपि मनसा चक्षुरधिष्ठितमनेकाथसम्ब. 
डं युगपद् ज्ञानान्युत्पादयत् । नेतदवम् । पकस्व करणस्येकक्रिया- 
निन्त सामर्थ्यापटन्धः । न हयक करणमकस्मिन् काटे ऽनेकां 
क्रियां कुवद्हष्टम हति । अथ कुटारामिधातादनेकतृणेषु युगपदनेक. 
क्रियापटन्धरयुक्तम्रतत् । न, वोधात्मकत्वेन विरहयाषतत्व।घ्। 
यदि षा क्ुठारायवानां करणत्वे यथा तीक्ष्णोऽवयवी तृणेः 
सम्बद्धः तथा तदवयवास्तेः सम्बद्धा पवति । करणबहुत्वायुक्त 
क्रियायोगपद्यममिघातास्तु करणानीत्यन्ये । तथाहि कुठारस्य तृणेः 
सस्वन्धा वेगावेक्षाः परस्पर विभिन्ना पएव। नतशुक्तम्। कमणा सम्बद्ध- 
स्येव कुखारस्य करणत्वात् । अन्यथाहि चश्चुषोपि सम्बन्धिभेदुारसम्ब- 
न्धभदापपत्तस्तेषामपि करणत्वन खक्चुदारेण मनसाधिच्चितत्वाव 
युगपत् घटादिक्षानोत्पत्तिप्रसङ्कः। न चतदस्त्यसंषेदनादिति । तस्माद् 
युगपत्परकाक्ानमव धरादौनां न ्रहणानीति। चक्षुरनेकपदा्थ- 
सबद्धं करणमिति न्याय्यम् । अतः करणस्यकक्रियानिदृत्तौ साम. 
थ्यम् । सिद्धे च नानात्व तद् नुषेघानात् साहचयोन्नानापृथक्षत्व 
सिध्यत्येव । 

तथा तदभ।ववचनादणुपरिमाणमिति विमवान्महानाकाशस्तथा 
च।त्मा तदभाव।दणु मन इति (भन्ऽमा०१स्०२२-२३) सूत्र दश्यति। 
तस्य विभुर्वस्याभावादण्यु मन इति । नन्व घटादावपि विभुत्वस्य 
भाषाद णुत्वं स्यात् । न नित्यद्र्यस्येति विक्ञषणात्। तथाहि मनोऽणु- 
 परिमाणसरम्बाध नित्यद्रव्यत्वे सति विभुत्वरषहितत्वात् ऽयद्यन्नित्यव्- 
व्यत्वे सति विभुत्वरष्ित तत्तथा दृष्टम् यथा परमाण्वादिः, तथा चेदं 
.विभुत्वरदितम् तस्माद्णुपरिमाणामिति । घदादौ विभुत्वरदित. 



दरव्यम्रन्थे मनोनिरूपणम् । २७ 

स्वपि नाणुपारेभाणमिति नित्यत्वग्रहणम् । नित्यत्वञ्च गुणादावप्य- 
स्तीति दुभ्यपदम् । | 

तथापस्पंणोपस्तपेणवचनात् सयोगविभाग।चेति । अपसपेणमशि- 
तर्पतसयो गाः क।(यान्तरसयोगाश्चत्यरष्टक।रितानीति ५अ०२अ7०१७ 
सूत्रम् दशर्यति। अपसपेण तु मृत्सा द्विमागाथं कमे । प्रत्यत्रेणश- 
रीरेण सयोगायं चोपसपंगभिति। अरितपौतम्भुक्तमुदकादि तयान 
ङधन्तरेण सचरणं कार्यान्तरं शररारान्तरं तन सयोगो मनसस्तदये 
मनःकमै योगिनामित्येतत् सेम ् टक्षारेतामेत्यपरणापि सूत्रेण सयो- 
गविभाग।बुक्तौ । तथ। मूतत्वात् परत्वापरत्वे तय।मूर्य॑नुिधानाव । 
यत्रहि मूतत्व तन्न तदष्यनः परापरव्यवर्ारःसम्मववीति। दिक्डृते 
तु परत्वापरत्वे मनति काटङृतयोनित्वत्वेनालम्मवात् । कायद्रन्यपपे. 
क्षया तु तद्द्विनः कालकृतं परत्त्र मनसि सम्भाव्यत एव। परं मनाऽ. 
पर च कथद्रव्यामिति। न चाय नियमः, समानजातीययोरव परापरः 
उ्यवहारस्य इष्टत्वात् । तथा नपर परत्वापरत्वे सस्कारश्च मू. 

तंत्वादेव वेगाख्यः । अथ मनः परस्परेण सम्बद्धं किमिति द्र्य 
नारभते समानज्ञातीयमृतद्रग्यसम्बन्घस्य।न्त्य वयविष्यतिरेकेण 
द्भ्यारम्भकत्वद्शौनादि्याह अस्पशेवत्वाद्रऽयानारम्भकत्वमिति । 

स्परावतो हि द्रव्यस्य द्रश्यारम्भकत्वदशेनात् । यथा परमाणुनम् । 
न च मनसः स्पदावच्े प्रमाणमस्ति, मनस्त्वज।(तौीयस्य स्पश्षेवत् काय. 
स्यानुपरष्येः । यथाहि पृथिवीत्वजातीयं स्पहोवत्कार्यमुपलम्. 

मानं तदारम्भकाणामणूनां स्पशवत्तां क्षपयति । नेवं मनस्त्वज।. 
वाय काथमस्तीति कथं मनसः स्पदोवच्वम् । तथा स्पन्रावरते सति 

शारीरे सञ्चस्ता वायोरिव प्रतिसञ्चरखनात् कचिदरेन्द्रियान्तरणा- 
सम्बन्धादनेककाल रूपादेविषयस्याच्रहणमापि स्यात् । न चेतत् 

सुषुप्थवस्थामन्तरेण दष्टमिति । तस्मादस्प शांवस्वेन दृव्यानारम्भ- 

कत्वमिति अणुपरिमाणम्यवस्थ।पनात् । सिद्धेपि सूतेत्वे चुनः साधन. 
माश क्रियावसान्मूतेत्वम , तदनुविधानत् क्रियायाः । सरा चन्द्रिय- 

सम्बन्धाद्धि्ायते । मन्यथा ह्यणुपरिमाणं मनः कथमिन्द्ियान्तरेण 
खस्वध्यते । पृते मनश्चेतन्यप्रतिषेधेपि पुनबोधक्रमाह साधारणविन्रहष 
श्वप्रसङ्खादश्चत्वमिति। यदि हि चतन मनः स्यादुभयोः साधारणं शरी. 
रभुपभोग्यमिति विरुद्धमिप्रायत्वात् भागानुपपत्तिः स्यात् । अथक 
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२८ सरीकप्रास्तपादमाष्य 

स्वा पराथ वेत्याह करणभावात्पराथमिति | करणे दहि बास्यादि 
परपुरप्रथसम्पादक दृष्टम् । तथाच करणं मनः तस्मात् कतुरात्मनः 
पुरुष।धसंप।दकमिति । अथ किद्रभ्यं गुणः कमे वा मन इत्याह 
गुणवसाद्रभ्यम् , क्षिव्याद्वत् गुणास्तुक्ता पव । अथाणुपारमाणत्वा- 
नमनसः कथ रूपादिज्ञानान्याद्ुपद्यन्त इत्याह आश्रुसंचारि । तच्च 
प्रयत्नाृष्टपरिग्रहव द्चात् प्रयत्नन जी वनपृवेकणाद््टविरोषण च परि. 
प्रहवरादाश्युख च।{रेत्वमिति ॥ 

शति मनः ॥ 

(षि [न न क € 

हति श्रीव्यामरिषाचायिरचितायां पकाथसग्रहरोकायां द्रव्थपदाथः 

न 2.24 



अथ गणपदाथनिरूपणम्। 
ए # 

रर ९५ 

(१)सापम्यप्रकरणम् । 
(वयो०) (१)इदानीमुदशक्रमणावसरपाक्तानां गुणानामि तरपदाथ. 

सेघम्यंण व्य।पकं साधर्म्य पुनः प्रतिनियतानां च स्वमेदान्तराद् 
ठथाच्रात्तिमपि दशेयन्नाहद-- 

(ना०) रूपादीनां गुणानां सचषां गुणत्वाभिसम्बन्धो 
द्रवठ्याश्रितटव निष्कियत्वमगुणवत्ष च। 

रूपरसगन्वस्पद्ापरल्वापरतट्वयुरुतवद्रदत्वस्नह्बगा 

मूतगुणाः । 
रि ^ ¢ 

वुद्धिखुखदुःखचच्छाप्रयल्घमांघममवनाराब्द्ा 
ष् अभूतरुणाः । 

सख्यापरिमाणण्थकत्वस्षयोगवि मागा उमयगुणाः । 
रूपादीनां सर्वेषां गुणानां गुणत्वायिसम्बन्ध हत्यादिप्रकरणम् । 

गुणत्वनाभिसम्बन्धस्तदुपलक्षितः समवायः, सचकेषाम्? रूपा 
दानाम्) तथाप्यादिशब्दस्यानियताथन्राहकत्वान्न ज्ञायते कियतामतः 
सर्वैषाम् । उल्क्षेपणाद्यवसे धपरिह।राथं च गुणानामिति। नन्वेवं सर्वे. 

† गुणानामित्युक्तं व्यभिचाराभावाघ्वथं रूपादौनामिति पदम् । न, 
अ{शितत्वावेक्षणात् सवा गुणत दरानस्य व्यवच्छेदाथंत्वात्। 
तथादि-रूपाङनामेव गुणत्वाभिक्लम्बन्धः स।धम्यंम् नान्येषामिति । 
न च खाङ्खधाभ्युपगतस्य गुणत्रयस्य व्यवच्छेदाथ रूप्रादिप्रहणमिति 
न्याय्यम् । तस्य प्रमाणाुपलब्धः । प्रसिद्ध च दिशेरणेन व्यवच्छ 
दयमान दम् ) यथा ननान।ल (मात । तदव रूपाद्या ईइतरस्मरदु 

भिद्यन्ते गुणा इति ष्यवहदतेब्या वा गुणत्वाभिसम्बन्धात्,येतु न भिच. 
1 णकमर 

(१) अतः परं सृक्तिसेत्वारवसितत्वाद् व्योमक्षतीव्याख्या गमत 
मुष्यस माभ्यसमाक्षिपयन्तम् । सं०। 



३० सर्दीकप्रश्स्तपादभास्ये 

न्ते न च गुणा इति व्यवहियन्ते न ते गुणत्वाभिसरम्बद्ध। यथा क्षि 
त्यादय इति । हषं पूववत् । तथा द्रग्याधितस्वं च साधम्यं रूपा- 
दमाम् । तच्च सावधारणं विवक्षितम् अन्यथाहि द्रध्यादीनामपि 
द्रव्याधितत्वादक्िव्यापि सघम्चं स्यात् न व्यान्रुत्तमिति । अवधा- 
रणं तु इभ्यष्ववाधितत्वमेवेति । द्रभ्यकपेषितेष। द्रयेष्वेवान्निताः 
न च।श्रिता पवेति, सामान्यसमवायो तु दरव्येष्वाध्धितोनतुद्रभ्ये्वेव 
गुणादाचपि सद्भावात् , गुणस्तु द्व्येष्वेवाध्रेताः न गुणददो, तथ 
$ऽश्निता प्व द्रःयेषु ननधिताः) निगुगस्य द्र्यस्वानुपलन्धेः। तदे- 
वमयोगान्ययेोगव्यवच्छदेन द्रऽथाधितत्वादितरम्या सिन्त इति स।- 
ध्यम् । तथा निमता चलनलक्षणाक्रिया येम्प्रस्ते निष्कियास्तेषां भा. 
वो निश्किपत्वम् । गुणा विद्यन्ते वेषां ते गुणवन्तः तेषां मावो गुणव- 
वं तत्प्रातिषेधेन चागुणवस्व मिति । 

नु निष्कियत्वमगुणवखं च गुणादानां पचनाम्प्युक्त १तो नेदं 
पद्ार्थान्तराद्भ्याच्रत्तं साधम्येम् | न च साघम्येमात्रेणेह प्रयाजन- 
मरित, पूवैमरव विधानात् । अथ गुणत्वसह चरितं व्याहृतं साधम्थ. 

मतदिति चेत् । न । अलमथविक्घा ¶गताप्रसङ्गात् । तस्मात्साघम्यै- 
मा्रमेतदिति । यदि वा द्रव्यपदाथोदेव मेदप्रतिपादनार्थमेतत्। 
तथाहि -क्रियाचत्त् गुणवच्च द्रव्य तद्रहिताश्च गुणा इति धमेमेदत् 
मियन्ते एव ! भथ निष्कियत्वमशुणवतवञ्च कथं रूपादीनां दव्यस्येष 

समवाविक्ारणत्वेन तदाधाराणामुत्पत्यभावात् । अथ रुपादिसम 
चेतानां रूपादानामुत्पत्तयुक्तं समवायिकारणत्वम् । तन्न । अनुपल- 
ग्यः, यथा हि रूपवद्रव्यमिति ज्ञानं नैवं रूपवटू पमिति प्रतिमासो- 

<स्ति। अभ्युपगम्याप्युच्यते । यदि च रूप रुपेत्पत्तो समवायि 
कारणमन्येनासमवाधेकारणन भवितव्यम् । नच कारणरूप्मेवा 

समवायिकारणम् , तस्यापि स्वगतङूपोत्पत्तौ समवायिकारणस्वात् , 
न च तदेव समरवायिक्रारणमसमवायिकारणं चति शम् । नापिसखंः 

योगः तस्य द्रन्योत्पत्तावसलमवाित्वात् । यदि च तन्तुलयोगस्तव्रू 

पोत्त्तावसमवाधेकारणम् , तदुत्पत्तेः पूवे न मावस्पदेवनस्या. 

दिति सूपरूपेषभ्विति(९) संयोगस्य कारणत्वे तदुत्पत्तः पूर्वमभाषो 

काश्य; । न चकद्मदेव रूपादूपान्तरमिति वाच्यम् । पफकस्य क्रम 
योगपद्याभ्यामारम्मभ्रतिषेधात् । अत पव निष्क्रियत्वं मुत्यत्रु 



गुणम्रन्थे साधम्पनिरूपणम् । ४३१ 

विधानात् क्रियायाः । सा च गुणेषु न सम्मति निभै- 
णस्वान् । असचगतद्रभ्यपरिमाणं च मूर्तिरिति । अथाश्चयग 
तगुणेषु गमन्रातिमासरस्तहिं कथं मुख्ये बाघकापपत्तङ्पचारेण, 
दव्य हे वतमान गमरनमकाथेसखमवा्ैतया गुगष्वारोप्य प्रतिपद्य. 
त गुणा गच्छन्तीते । तदव निष्करियत्वाद्गुणवत्वाच्च द्रव्यादौ. 
न्तर रूपामति। अथाथान्तरत्व कथं नियतेन घर्भिणा व्यपदेशः सम्ब 
म्धनियमात् । न च सम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरपारेकल्पना सम्ब 
स्धरूपत्वादेवेति वक्ष्यामः समवायपदार्थं | 

अथदानीं प्रतिनियतानां स्वमदान्तराद्भ्यावृत्त साध्य दश्च॑यदि 
रूपादयो वेगान्ता मूनशुणा इति । मूतौनामेष न स्वेत पव मूर्ता. 
नामन्यषामपि तदुगुणस्वात् तथादि-पृथिव्यादिषु तषु रूपद्रवत्वा- 
दयः गुरुत्वरसा तु दयोः स्पशश्चतुण। गन्धः क्षितावव रसोम्भ 
स्येव परत्वापरत्ववगास्तु पचस्वपि मूतस्वति। 

बुद्धयादयः शब्दान्तास्त्वमूतेगुणा इति । अमूतीनामेष गुणा 
स्वेत पव सख्यादौनामपि तद् गुणत्वात् । वुद्यादयो भावनान्ताः 

पुरुष द्[ब्द्श्चाकश्च रात | 

सस्यादया विभागान्ताः उभयगुणाः उभयेषां मूतामुतानामेव 
गुणाः तथेत पवोमयगुणाः ॥ 

 (उयो०) अथदानीमेकानेकाथिततव दकह्यन्नाद- 

(जा० ) सयोगवि मनागदित्वदिप्थकत्वादयोऽनेका- 
भिताः। 

हा षास्त्वेकेकद्रन्यघृत्तयः। 
खपरस गन्धस्पकास्नेह सासि द्विकद्रवत्ववुाद्धेसुखदु 

खच्छद्धषप्रयलल्धनाधनसाचनाश्ान्दा कवक्ाषकशुणाः। 

सख्यापरिमाणपृधक्त्वसयोगवि मागपरत्वापरत्व- 
 गुर्त्वने मित्तिकद्रवत्ववेगा सामान्यगुणाः । 

सथागविभागद्व एथक्त्वादयोऽनेकाधिता इत्यादिपदेन तिताः 
दिक्षा पराघान्ता सख्या तद्विशिष्ट च पृथकतवं गृह्यते । अनेकोधि. 
तस्व चान्न व्यकत्यपेक्तया विवक्षित न ज्ञात्यपेक्षया ङपदेरपि तद्- 
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भाषप्रसङ्कात् | यथ्पि रूपत्वादिजातीयमनेकस्मिन्न वतते :। स 
थाप्यकतद्यक्तिरिकस्मिन्नव । न चवं सयोगादि तश्यक्तेरनेकाननितत्वो. 
पटब्धेः + „ = 

शषास्त्वकेक द्रव्यवृ्तय दति। उक्तभ्योऽन्ये दाषास्ते हय केकसिपक्ञेष 
द्रष्ये घरतन्ते एका ल्यक्तिरेकस्मिन्नव समवेता तथा रसादिष्यक्तयोपि। 
भधध।रणं स्वषामेकेकद्वभ्य्ज्नात्तत्वमेव । नत्षेषामिव उभयवृत्तिनामयि 
तदभावात् । [व 

इदान के विशेषगुणाः के च सामान्यगुणा इव्युपद्दरोना्चै- 
माह --रूपाष्यः शब्दान्ता वैदाषिकगुणाः । कीदशमेर्षा विशेष 
गुणत्वम् ? यद्य काधितत्वं गुखत्वादावपि स्यात्। अधेककन्द्रयग्राह्यत्वं 
स्नेहद्रवत्वधमाधर्मादो न स्यात् । अथासाघारणस्व तन्नास्ति । रूप 
त्वादि जातीयस्य'ने कन्नो पटब्धेः । व्यक्िविवक्षया गुरत्वाद्ाप्रप्यस्व्ये- 
च नान्यथा तदुपपत्तः। तथाहि स्वसमवतावशेपविशिष्टत्वे सति स्वा. 
श्रधकजातीयव्यवच्छदकत्वााद्वनेषगुणाः। आश्यमाच्रभ्यवच्छेद्कत्वन 
खस्भव तीति स्वाध्रयपदम् । तथापि निर्विङ्ञाषणस्य रूपादनीश्रयव्यव. 
च्छेदकत्वमिति विदेषविशिष्टपरदम। सस्यादयोपि गन्येकाथंलमवेताः 
क्षितव्य वच्छेदकाः स्नहेकाथेसमवेताश्चोदकस्य, तन्निरासाय स्वस 
मवेन पदम् । यथाहि रूप शुङ्खत्वादिविराषणं समवेते रसे च मधुरत्वा- 
दि नैष स्नेहः गन्धो वा संख्यादो समवन इति ध्यवच्छेदः । तथाप्य 
णुपरिमाणं परम।ुनां व्यवच्छदकमिति स्वाध्रयेकजातीयपदम | 
तथादि~-परमाणुपरिमाणं स्वसमघेतविरशषणोपेतम स्वाश्रयस्य, 
परमाणुत्रातस्य चतुर्विधस्य व्यवच्छदक नेकजातीयस्येति। पएषं 
परममहस्वमरपति | सुपश्च स्वसमषेतशुह्कत्वाद्यनेकविशषणेप. 
तमकजीतायायाः क्षितेव्येवच्छेदकं नियमेन ` शुङ्खव्वधिशिष्टमुदकस्य 
शक्कभास्वरं च तेजस दत्यादिविशषः पृवांक्त पव द्रष्न्यः। -ल- 
देवं स्वसमवतविशाषबिरिष्टत्वे सति स्वाश्रयेकजातीवव्यवच्छद्. 
कत्वाद्विरेषगुणा पव विशेषगुणलक्षणरहितत्वादेत एव. सामा. 
न्यगुणाः ॥ 

(ग्यो०) शदानामकानेकेन्दरियन्राह्यत्वं दशेयन्नाह-- 

(मा ०) शाब्देस्पद्ारूपरसगन्धा वालेकेकन्दियभ्र!चख)ः। 



गंणम्रन्ये साधम्यनिरूपणम् । ४२३ 

सख्यापरिमा णप्रधक्त्वस्यागविभागपरत्वापरत्व 

द्रवत्वस्नेहवेगा दीन्द्रियग्राद्याः | 
वु द्धिखुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयल।स्त्वन्तःकरणमग्राद्याः। 

अपाकजरूपरसगन्धस्पक्तो परिमाणौकत्वैकपृथक्त्व- 
गुरुस्द्रवत्वस्नेहवेगाः कारणगुणपूचैकाः ॥ 

राब्दस्पश्रूपरस गन्धा बादयोनेकेनोन्द्रयेण गृह्यन्त इति तद्ग्रा 
हयाः बाह्यग्रहणमन्तःकरणग्यवच्छदाथेम् । तद्धिवक्षय। हि द्ीन्द्य 
ग्राह्यत्वात् । अवधारण चत पव नियमेन बद्येकेकन्द्रियग्राह्याः, 
तथाऽ्नेकन्द्रियग्राद्या न भवन्वीति। 

सख्यादयो वेगान्ता द्वीन्द्रियद्राद्या एव । नियमनेत पव दन्द्रिय- 
ग्राह्याः । व्राह्यग्रहणमन्तःकरणव्यवच्छदाथमनुवतनीायम्। अथ 
स्नदेस्य कथ दीन्द्रिरश्राह्यत्वं त्वकठ्यापारे सति स्नग्धप्रत्ययदश- 
नात् । यथाहि चश्चुष्यापारेण स्निग्धाः कंशाः इति प्रतिभासः तथा 
स्नानात्तरकाटमपि त्वराघ्यापरेण स्निग्धप्रत्ययो दष्ट इत्यन्वय 
व्यातरेकाभ्यःमिन्द्रयग्राह्यत्वं निश्चीयते। अथ किमयत्राप्यः पार्थिवा 
वेति विचारयष्यामः स्नहपराक्षायाम्। 

बुख्यादयः प्रयत्नान्तास्त्वन्तःकरणेनेव गृह्यन्त इति तद्. 
ग्राह्याः गुरुत्वधमाश्रमभावन। ह्यर्तान्द्रिया पव इान्द्रयाण्यतीत्य वत. 
न्ते तदुश्रह्यान मक्षन्तीति । यथाच गुरुत्वमप्रत्यक्ष तथा च. 
कष्यामस्तत्पराक्चायाम् । 

अगकजरूपादवगान्ताः कारणगुणपृवका इति । अपाकज. 
ग्रहणं पार्थिवपरमाणुरूपादि्यवच्कछदाथम् । ननु तञ्पि कारण 
गुणपृो भवबन्त्यव, वदवथाहि--कारण परमाणुस्तहुणः पाथिवपर- 
माण्वञ्निसयोगः तत्पूर्वं रूपादय हति कथ न कारणगुणपूवकाः । त- 
श्न, अभिप्रायापरिज्ञानात् । तथाचायमभिप्रायः। समवाथकारणेष्वेव 
गुणाः कारणगुणास्ते पचै कारणं येषां कायगुणानां तेऽत्र कारणगुणः 
पूर्वकाः विवक्षिताः । न चैवं पाकजा इति व्यवच्छियन्ते । अथ सः 

लिलदिपरमाणुरूपादयः पाक्रजत्वामाबेपि न कारणगुणपृकंका इति! 
तन्न । परयुदासप्रतिषध्स्य विघक्षितत्वात् । तथार्दे-पाकाञ्ाताः 

९८५ 



५३४ सदीकप्रशास्तपाद् भाष्ये 

पाकजास्तर्प्रातवेधनान्यगुणपूवचकत्व लभ्यत हति नेल्याना ववै 

वच्छदः; । नन्वेवमपि व्यथमपाकजग्रहणम्, पते कारणगुणपू्ा 

पत्यवधारणासम्भवात् । तथादि-द्रवःववेग।वकारणगुणपृचक्ा 

वपीति । न स्पषटथत्वादेत पव कारणगुणपृचः नत्वते कारणगुणपूवाः 

पचत्यवधारणमवुध्यमानस्य पाकजद्ौषाराङ्गा स्यादित स्पष्टाचमपा 

कजग्रहणम् । अन्न चकस्वेकपृथकतवन्रहण !दत्वद्विपृथक्त्वा।द्व्यवच्छः 

दाथम् | त द्यक्रारणगुणपुठका इन ॥ 

(भा०) वुद्धिसुखदुःखच्छाद्रेषपरयत्नधमाधममावः 
नाचाब्द्ा अक्ारणगुणपूवे काः ॥ 

¢ € स 

वुद्धिसुखदुःगच्छराद्वेषप्रयल्नधसाधसमावनाकाग्द- 
~ # = ~ ~ 

तलपरिमाणोस्सरमयागनमित्तिकद्रवत्वपरत्वापरतवः 

पाक्रजाः सथागजाः | 
+ १ । इ द 

सप्रागादमागचगाः कमजा; ॥ 
० ^~ ० [कि २ 

शाब्दात्तरविभागो चिभागजी॥ 
( व्यो० ) वुद्यादयः शब्द न्त।स्त्वक्रारणगुणपूचकरा पव समवाय 

गुणपूर्वक्राः कार्यगुणा न भवन्तीति । न त्वत पव संयोगावमागपर 

त््रापरत्वद्वित्वद्विपृथकत्वादीनामप्यकारणगुणपूचकत्वात्। अधका- 

रणगुणपू्वकत्वाविरोषप्यस्मिन् वाक्य यागादीनामवषचने कि 

प्रयाज्ञनमिति चिन्त्यम् । अधापराकज्रूपादिवगान्तानामव कार 

णगुणपू्वकलत्वाभिघानाच्छेषाणामकारणपुवकत्व विज्ञायते । पच 

ताहि वुद्यादय।पि नासिघयाः। हषाणामकारणगुणपूवकत्वमिति घा 
ऽमिघेयम । सकटमेदसङ्धाहक वाक्यमटं बुद्ध।दिविशेषाभिधाने 

नति ! नेतद्वम् । विज्ञेषवचनं स्पष्टाथमनकधा राखाभहितपि- 

व्यन्तेवासिनामृञ्वथेपरिज्ञानमेव स्यादित्युहरक्तः सम्बधनाथम्- 

संयागादीनां स्वराब्देनावचनम् । अन्ये तस्वेकवृत्तीनामेव विशेषणगु- 
णानामन्नाभिधान विवक्षितमिति मन्यन्ते । तत्न वुद्ध'महे । दुष- 
णस्याग्रतिसमाधानात् | 

तथा बुद्धादयः पाक्रजान्ताः संयोगज्ञाः इत्यत्र बुद्धा 
क) द्यो भावनान्ताः पुरुषान्तःकरणसंयोगादुत्पदयन्ते । शब्दश्च 



ठ क 
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मेयाकाशसयोगन्त्लपसिमाण च प्रचयादुत्तरसयोगः सूत्र 
पाङ पेक्षय खयागजसंयोगो नेमित्तिकद्रवत्वमग्चिसयागात् परत्वा- 
परत्वे तु दिक्ारपिण्डसयोगात् पाकजा इति। पाथिवपरमाणुरू- 
प्रदयः तेप्यभ्िस्रयोगजा इत्यते पव संयागज्ञा न त्वेते संयागज्ञ। पव । 
तथाहि-- शब्दो विभागजः शय्य ज!ऽप्यस्तीति। 

सयोगविभागवेगाः कम्य जाताः कमजा इत्यत पव । न त्वते 
कर्मजा पव । तथहि--सयागः सयोगादुत्पद्यते विभागश्च चि. 
भागात् वेगा वेगादपीति। 

दाञ्दोत्तरविभागो विभागाज्ञ(ता विभागज्ञाकिति । पतावेव वि 
भ।गजौ नव्वत। विमागजावेव । तथाच रब्दः संयोगः शाव्यज 
प्थस्तीति उत्तरविभ।गश्च सूजपाठापक्षया चिमागज पव परिग्रह्यत ॥ 

( व्यो० ) इदानीं के वद्यप्क्षाः क च समानजात्यारम्भका 
इव्युषद शयात- 

[ष [ (पे 0१ क. 

(भा०)परत्वापरत्वद्धित्त्राद्रेपृथकत्वाद्या वुध्यपक्नाः। 
५ ध ~ ॐ _ 

रूपर समन्यबनुष्णस्पदारन्दषरमाणकल्वक बृ 

त्वस्नदाः समानज्ात्पारम्मकाः। 
सुवतु ;रतच्छाद्षप्रयलश्वास्तनानजात्वारसम्मनका ॥ 

स्यागावमनागससख्ययुर्त्वदवत्बाच्णस्पदडज्ञ(न- 

धम !वमसस्काराः समानसमनजात्यारम्बकाः॥ 

परत्वापरत्वद्धित्वपृथकत्वाद्यो वद्धि मपेकश्चन्त स्वात्पत्त,विति 

वुष्परयेक्ला हति। आदिपदन वित्वाद्िका पराद्ध।न्ता सख्या तदवच्छन्न 
च पृथक्त्वं गृह्यते अवधारणन्त्वेत पव वुध्यपेक्ष(स्तथेत बुध्यपेक्षा 

पव बुद्धि विना भवन्तीति । 

रूपादयः सेदान्ताः समानजात्यारम्भक( दति । सप्राना तुर्या 
ज्ातिर्थैषां ते समानज।(तयः तानारभन्त दति तदारम्भक्रा पवन त्वन 

पव समानजात्यारम्भका उभयारम्मकाणामपि तदूभावात्। अत्र 

चानुष्णन्रहणमुष्णस्पशेब्यवच्छेदाथम्, तस्याप्युमयारम्भकत्वात् । 

पकत्वेक पुथक्त्वप्रहणे द्वित्वद्धिषर थक्तवादेऽ्यवच्छद्'थम्। द्धित्वा- 

देरसमानज।त्यारम्मकत्वात् ) दविपृथर्त्वादेश्चाकारणत्वादिति । 
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तथा हयुदकावयवेषु वतंमानरूपाद यः खदपयेन्ताः कायं नारभन्ते | 
गन्धस्तु कषित्य वयव वतंमानस्तद्वयविनि गन्धमारमते । शाब्द. 
श्याकादा वतमानस्तत्रव शब्दामात। 

सुखादयः प्रयल्लःन्तास्त्वसम।नज।त्यारम्भका इत्यसमानज।. 

तीयमेवारदन्त दति तदारम्भक। न त्वत पवन्येषामपि तद्भा- 
वात् । तथाच सुखादि च्छा दुःखा पस्त। भ्या प्रयरल्लः तस्मात् करयति, 

सयागाद्यः सस्कारान्ताः समनासमानजात्यारम्भका इति । 
समाना जातियषां ते समानजातयः ततूप्रतिपेधन चासमानजात्तयः 
तानारभन्त इति तदारम्भक)।; एन पव्रसमननासमानजत्थारम्भकाः, 
नान्य । तथेत समानासरमानजात्यारम्मक। पव नियपेन । तथाहि-स- 
योगात् संयोग चिजातीयञ्च बुद्यादि, विमागद्विमागो विजाती यश्च 

शब्दः, संख्यातः सख्य विजार्त(य च परेमाण, गुरुत्वात् गु खत्वं वि- 

जातीय च वतन, द्रवत्व।दद्रवत्व पिजातायञ्च स्पत्दनम्, उष्णस्परला- 

दुष्णदपर्ा विजातीया , पाकजः, ज्ञाना क्न विज्ञाती- 
याश्च संस्काराः, वम(धमङ्भ्यां घमाधम। विजातायच सुखदुःख, 

संस्कारात् संस्क।रा विजातय स्मरणम् ॥ 
( व्या०) इदानी स्वपतश्रवललपरवेतारम्भकरन् दरौयति- 

(ना०) बुद्धिखखड्ःखच्छाद्षनावनाराब्द्ाः स्वाश्नयस- 
मवतारम्मकाः ॥. 

खूपरसगन्धस्पशोपरिनाणलेदह प्रयत्ना परन्रारम्भकाः ॥ 
संयोगवि नागकषर्पेकपृथधक्त्वगुरत्वद्रवत्ववेगधनी- 

धमास्तुमयत्रारम्मक।ः । [ि 
बुद्ध्यादयः शब्दान्ताः; स्वश्चरयसमवेतमेव।रमन्त इति 

स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः न त्वेत एवोमयरस्भमकणामपि तद्भा. 
वात् । तथादि-बुद्धिरत्मनि वतेते तत्रैव न्नानं सस्कार्देतुर्मवति। 
सुखादिच्छ। आत्मन्येव दुःखादरुषस्तन्नेव इच्छा तत्स्मरणभरयज्ञ ।- 

वारमन्येव । तथा दूषादपि । भावनातो भावना स्मरणञ्च आत्म. 
त्येष शब्दश्चाकाचचे वतेमानतस्तत्रैव शब्दमारभत शति । 

ङ₹प१।द्यः भरयज्ञान्ताः परत्रति परसिमन्नेवारभन्त इति परवरा 
समक्ता न त्वेत पव, तथाहि-रूपरसगन्धस्परपरिण।मस्नेहाः कार. 
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णषु वतमानाः परत्र काय तानारमन्त। तथा प्रयल्लः पुरुषेषु 
वतमानः परत्र हस्तादौ क्रियामारभत। 

संयोगादयो घमान्तास्तूमयत्रारस्मका पत पवाभयक्रारम्ध- 
क: । तयैते उभयत्रारम्भका एव नियमन । मेयोकारस्योगो द्याः 
क।शो वर्तमानस्तत्रैव राब्दमारभते। मरीदण्डस्ंयोगस्तु परत्र । 
तथा वद्रादलकाद्यविमागः स्वाश्रये वद्वदरविभागस्तु परत्रा- 
कारो 2ब्द्ारम्भकः । संख्या कारणे वतमाना द्वित्वत्रित्वादिका 
कार्ये परिणाममेकत्वस्तख्या चेकत्वं स्वाश्रये तु दित्वादिकमारभत 
इति । पृथकृत्वत्रहणं द्विृथकूत्वादित्यवच्छे दाथमर, तेष(मक।रण- 
स्वात् । कर्णेषु बतेमानमेक्गप्रथक्त्म् कवप्यकपृधक्त्वभ।स्मते 
स्वाश्चरथषु द्विपृयकत्वारिकमिति । गुरखवद्रवत्ववेणस्तु कारण- 
गता: काय॑पि गुरुवाद्रनारमन्ते स्वाध्चपेषु पतनस्प्न्दनगमन. 
क्रिया इति । धमधमा च स्वाश्रयसमवते सुखदुमक्े पराश्रये तु 
क्रियामारमेत । 

( व्या० ) इदान। क्रयादतूनाद~- 

( भा० ) गुरुत्वद्रवत्ववगधमाधमक्षवागविदराषाः 
(क्यह्तदः। 

रूपर सगन्धानुष्णस्पद संख्य परिमाणेकपृथकत्वस्ने- 
ह दाब्दानानसमवायित्वम् | 

वुद्धिसखुखडःखेच्छादेषप्रयल्नथमाधममावनानां नि- 
[सत्तकःरणत्वम् । सवांगविमाग।ष्णत्परागुशत्वद्रव- 

त्ववगान।मु मयथ। क्ररणत्वनर्। परत्जापरत्वदित्वदिषृ- 
थक्त्वादीनामकर णत्वम् | 

गुरत्वादिसंयागवेशेषा; क्िय।देतव इति । तयाहि--गुस 
त्व।त् पतनं द्रवत्वात् स्पन्दनं वेगात् गमन प्रवक्ताद् दस्तादोक्रिया 
धमोघमोम्यामरन्याद् क्रिया । संयोर्गविश्चिषास्तु नोदनानिघ।तल. 
युक्तस्षयोगास्तेपि क्रियादहेतव दति वक्ष्यामः कर्मपरीन्ञावाम् । रत 
एव क्रियाहेतवः न त्वेत क्रियादहेतव पव गुद्त्वादवौनां गुद्ठत्वजन 
करवस्याप्युपङन्धेः 
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द्द{नामसम्राधनामत्तययथक््रमणन्यह--सरूगदशय्दा- 

न्तानामस्षमकायक्रारणत्वामात। 

अथ किमिदमसमवायिक्रारणत्वं नाम? प्रत्यासन्नस्य कायजन. 
कत्वम् । यद्यस्य प्रस्यासन्न सज्ञनकत्वेनापटन्धसामथ्यं व्याप्त्या 
तत्तस्यारपत्तावस्रमवायिकारणम्। का पुनारिय प्रत्यासात्तः! पक।थं 
समवायः। सातु भिद्यत कानक्ाथसमवायलक्षणा कायकारणक। 
थसमरवायलक्षणा चेति । कार्यण सहे क्रस्मन्नथं समवाया लक्षणं 
चिन्हमस्य। इति तदट्ृक्षणा । यथा ब्दस्य दान्दात्पत्तावाति कयः 
शब्दो श्याकाश्ञे वतेते तत्रव कारणश्ब्दापीति कयकाथसमवा- 
योऽस्य प्रत्यासात्तिरात । तथा वुद्धयाद्युत्पत्तावात्मान्तःकरणसया. 
गस्य । स ह्यात्मनि वतत बुद्धादयोपि तत्रैवेति । नन्वव वुद्धादी- 
नामपि स्वकरायोत्पत्तावक्राथेसमवायित्वादसमवायक्रारणत्वमेव, 
न निमित्तत्वम् । नेष द्षः। संयागस्याोषकायात्पत्तौ व्याप्या सा. 

मर्यो पठन्धेः। न चेवं बुद्धादिरन्यतरस्येति तस्थ प्रतिनियतकार्योत्प- 
तावेव सामथ््रावधारणात् भात्मान्तःकरणलय।गस्त्वज्ेषवुध्याद्ुत्पः 
त्तावुपटव्यस्रामथ्यं इति स एवासलमवायक।रणम् । न जातुचिन्मनः- 
संयोगादने वुध्यादया भवन्तीति । तथच सुषुप्तवस्धावसने वि. 
क्ञ।न।दिकमुत्पद्यते इति मनःसंयागस्तन्र करणम । नन्वेवमपि 
धर्माधमयार होषनरुध्याद्युत्पत्ता व्याप्त्या कारणत्वाद समवायित्वं स्यात्। 
न। विभुविशेषगुणानां वि्गिष्टपरत्यासलत्तरुपलम्भात् । यथाहि शब्दः 
दाष्दान्तरमारभम।णः स्वावरुद्धनमादल्लस्मनन्तरमव।रमत नेका. 
धैलमवायित्वादेशान्तरे ब्रह्म नावितस्याप्युपलम्भप्रसङ्ग(त् । तद्द्ध- 
मोधमौवपि स्वावरुद्धात्मप्रदेशानन्तरं सुखदुःखादिकमारमय।ताम् 
इति स्वर्गादिस्थानेषु तदमावः स्यात् । आरतते तु स्थानान्तरे. 
ष्वपि सुखदुःखादिकमिति निपेत्तक।रणत्वमेव । तस्मादात्मान्तः. 
करणसयोग पव बुध्यादयुतपत्तावेकाथेसमवायितय।ऽप्मवायिक्रारण- 
मिति स्थितम् । तथ! कायं रूपादि पटे वतैते पटश्च तन्तुषु 
तद्नताश्च रूपादयस्तत्रेपेति कायेकारणक।थसखमवायस्तेषां प्रत्यास. 
सरिति । नन्वेवपरपि तन्तुरूपं रसाधत्पत्तो प्रत्यासन्नम् रसश्च 
डपोश्वस्वादित्यसमकायित्वं स्यात् । न जनकत्वपमिति षिरषणात । 
यथस्योत्पसो प्रत्यासन्नं खञ्जनक तदसमवायैकारणम् ,नचवंक्पर 
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साद्युत्पत्तो कारणं तद नुविधानस्यादक्ञेनात् । यथाहि श्ुङ्गादूषाच्ुः 
क्कु पीताश्च पीतमिति कारणरूषानुविधानमस्ति। नैवे रसादिनानि, 
नहि मधुरादम्लाद्वा तच्च्रुरक् पीत वा रूपसित्यन्वयो गृष्याते।तस्मास्थः 
त्यासत्तावपि नासमवायन्वं कारणस्य सतस्तद्धिक्ाषनिरूपणात् । 
न चेदं समवायिकारणे प्रसङ्गस्तस्योक्तप्रत्यासस्यभावात् । न हि 
कार्येण तत्कारणेन च सहेकाथसमवायस्तस्यास्ति, तत्रैव तत्कायस्य 
समवायात् । तथाहि -रूपरस गन्धानुष्णस्पश्ंपरिमाणस्नेहा का 
यकारणेकाथसमवायादेवासमवायिकारणम् । संख्या तु द्वि्वादिका 
परिमाणोत्पत्तो कायैकारणकाथसमवायनासमवायिकारणम् । तथ 
कारणेकत्वमकपुथकत्व च कयेकत्वैकपृथकत्वोत्पत्ताविति द्वित्वद्धिपृ- 
थकन्वादयुत्पत्तावेकतवेकपृथकत्वादीनां कार्यकरथैसमवायेनेवासमवा- 
यिकारणत्वमेव । पवं छाब्दस्पा्पात्युक्तम् । .पतषामसमवायिका- 
रणत्वमेव न त्वततषामवान्येषामपि तद्भावात् । अत्र चानुष्णग्रहणमु- 
प्णस्पकाव्यवच्छद।थम् , तस्याभयथा कारणत्वात्। 

वुदख्ादिभावनान्तानां निमित्तकारणत्वमिति । समवाय्यसमवा- 
यिलक्षण्सहतस्य जनकत्वम् । न चसिद्धं विशषणम् प्रत्यास- 
न्नस्य वुद्धयादेजनकत्वादिंति वाच्यम् । पूवक्तन्यायात् ; अवधारणं 
त्वेतेषां निमित्तक्रारणत्वमेव नन्वतव्र मव । तथाहि -बुद्धिश्ानस- 
स्कारोत्पत्तो कारण सुलमिच्छायां दुःखं दषस्येच्छाद्भषो प्रयज्ञस्य 
सच क्रियायाः घम चमं सुखदुःखयाभावानुस्मरणस्यति। 

संयो गादिवगान्तानामुभयथा कारणत्वामत्यलमवायिनिमित्तका- 
रणस्वमिति । पत प्रामवोभयथा कारणत्वम् , तथेतेष।मुमयथा कार- 
णत्वमरेवाति नियमन,तथाहि-मेयाकादासयागस्यासमवायक्रारणत्व- 
म् भरीदण्डसयांगस्यनिमित्तत्वम,पववशदट।काशावेभागस्यासम- 

व।धिक।रणत्वम् वशदलविमागस्य निमितत्वम्,उष्णस्परशंस्यात्पत्ता 
वसमवायिकारणत्वं भरीदण्डसयागस्य निमित्तत्वम्, पववकश्दखाका 
हाविभागस्यासमवायिकरणत्वं वहादलविभागस्य निमित्तत्वम् , उष्ण 

स्पशेस्योत्पत्तावसमकारणत्व पाकजेषु निमित्तत्वम् । एष गुरुत्व 
द्रवत्ववगानां स्वान्नयक्रियोत्पत्तावसमवायकारणत्वमाश्रयान्तरे 
निमित्तत्वमिति । 

परत्वापरत्वद्धिगृथकत्वार्दूनामकारणत्वमित्यादिपदेन श्रिषृथक्- 
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त्वादीनां ब्रहणम । नन्वेतेषां ज्ञानादयुर्पत्तावस्त्येव कारणत्वम् । 
सत्यम् । तदृव्यतिरकेणान्यत्राका।रणत्व विवक्षितमिति । समानजा- 
तीय।रम्मकादिवाक्येऽपीदं विक्ेषणमूद्यम् । पतेषामक्ारणत्वमेव, 
न त्वेतेषमिव पारिमाण्डल्यादेरत्यकरणत्वात्। 

( व्यो० ) इदानीं तेषां बत्तित्वमाश्रयष्यारित्वं चेत्याह 

( भा०) संयोगानिमागकाब्दात्मनिनषगुणानां 
प्रदेशाघत्तिस्छाम् ) 

नरो षाणालश्रियव्यापित्नम् | 
^ न (4 व 

अपाकलश््परसगन्वस्द्रवारताणकत्वक््वथक््ला- 
# #~, 

सांसिद्धिकद्रगत्नगरत्यसेहानां यारादृद्रञ्यमानिल्न- 
ष् । रोषाणामप्ारदुद्रव्पयभागिलश्चति। 

संयोगविमागक्राव्दात्मविक्ञेषगुणानां परेराच्रस्तित्वमाश्चयाव्या- 
पक्रत्व विवक्षितम् । नतु प्रदक्ञभ्वयव ब्रुत्तिनष्प्रदेश्ानां तदभाव- 
प्रसङ्गात् पतेभमवाश्रयाव्यापित्वमेतषां प्रदेशब्रत्तित्वमेव। 

रेषाणामाश्रयव्यापित्वमिव्युक्तभ्याऽन्य रोषास्तेषामाश्रयव्या- 
पित्वप्र् । कथमतदाश्रयापलम्मे सति तन्जिघुक्षायामवदयं भ्रह- 
णम् । यथा पटोपरखम्मे रूपाजचुश्वायामवदय तदुश्रहणमिति । येषां 
त्वाश्चयाव्यापित्वं न तषामाशध्रयोपलटम्भे सत्यामपि नजघुक्षायामि 

न्द्रियाथसन्निकषे चावद्य ग्रहणमस्ति । यथा पवतस्य परभागवा्तेनां 
संगोगो नावदय तदुपरम्मेप्युपलमभ्यत इति । 

यपाकाजादिस्नषान्तानां याचद्रभय भावित्वमिति । यावदह्व्यं भः 
वन्ति तच्छीखश्चति तद्धाविनस्तेषां भवो यावद्रव्यभावित्वं आश्रये 
सत्यविनाद्ात्वमिति यावत् । 

लेषाणामयावद्रभ्यभाव्रेत्वमिति । उक्तेभ्यो अन्ये क्ोषास्तेषां स. 
त्यप्याश्रये विना इति । 

( उग्रो० ) अथेदानीं वेध्वम्य प्राततिनियतमाह-- 

( जा० ) रूपादीनां सर्वां गुणानां प्रयेकमपरसाः 
मान्पसम्बन्धादूरूपादसन्ना यवन्त | 

रूपादीनां सगुणानां प्रव्येकमपरसामान्यसम्बन्धादपा्रेसन्ञा 
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भवन्तीत्यादि । रूपमाार्दयसां ते सूपादयः तेषाम् । न ज्ञायत किय 
तामतः सवेशुणानाभिति । सवे चने गुणश्चेति स्वगुणास्ते चरुपा- 
दय पवाभिग्रेता नान्य इति । तघामेकमेकं प्रति प्रन्येकमपरसामान्य 
सम्बम्धादरिति । गुणत्वापेक्षया परसामान्यं रूपत्वादि तत॒सम्ब- 
न्धादूरूपादेसज्ञा भवन्ति रुपत्वसम्बन्धाद्रूपमिनि सज्ञा रसस्वस- 
म्बन्धाच्च रस इति) एवमन्येष्वपीति । न चेवं पृथिव्यादुाप्यकस्मिः 
म्रवाधिकार नत्सक्ञानिरूपण कायिति चाच्यम् । अपरसामा 
न्य सम्बन्धस्य सवेत्रासम्भवात् । अत्रच सवष्व्रपरं सामान्यमस्ती- 
ति युक्तमेकत्र संज्ा।निरूपरणम् ॥ 

( उया० ) तत्रादावुदिष्ठत्वाद् रूपस्य सद्भवे प्रमाणं लक्षण. 
माश्चरयमर्थक्रिवामेदं नित्यत्वमुत्पत्तिविनाङ्कारणञ्च दशेयन्नाह- - 

( भा० ) तत्र रूपं चक्षुग्राद्यम् । परथिव्युदकञ्व- 
ल नघात द्रस्याद्यपटम्मके नयनसदकारि शुद्कायने- 
कपकारं सलिलादिपरमाणुषु तित्यं पाथिवपरमा- 
णुष्वग्निसयोगविरोधि सवेकायद्रव्येषु क्रारणगु- 
णपदेकमाश्रयातेनाकादेच चिनदहयनीति ॥ 

रूप चश्रु्राद्यमित्यादिना। तत्र रूप्व चश्चग्राह्यम् मन रसादि 
रूप चक्षुपरव ग्ृह्यतेऽन्यान्द्रियपारिच्छेयं न भवनीत्यवधारणस्य प्रकरः 
मापोक्चितया न द्रव्यादौ चश्चुग्राह्यत्वप्रतिषधः । तथाहि-द्रव्याद्- 
अकरुग्राह्यत्वसिद्धावनकद्रव्येण (द्व्यण) समवायात् स्वगनविराषाच् 
रूपे प्रत्यक्षम् । पतन रस्रादिषुक्ञानं व्याख्यातसित्यतिदेगे चश्चुग्राः 
ह्यत्वाशङ्कायां तद्व्यवच्छेदाथमेवावध्रारणम् । न द्वभ्यादो नद्ध 
त्ति्रतिषधपरम् । अभित्रतञ्च समुद्गीयमानाकधारणं शाक्यरिति 
वक्ष्यामो छेद्गिकन्ञाने । सुत्रार्थंस्त्वनक द्रध्यं जनकमस्ये तीत्यनेकद्रयं 
तेन सह समवायात् स्वगतविद्राषनियतसद्भावे कचिद्रपोपलब्चि. 
यद मावाच्चानुपठन्धिः। स पव सहका रिविश षोऽपदिह्यते। तस्मा. 
च रूप प्रत्यक्षम्।पतश्च रसनादि प्रत्यक्षत्वे समानमिति) पृथत्युदक्रञब- 
सनन्रतीत्याश्रथनिरूपणम् । पृचपद् पेक्ष वा लक्षणमिति । तथाहि-व- 
्ुग्रौयन्व द्र त्रत्वस्याप्यस्तीति चश्चुमेव ग्रान इति विकषणम् । त. 

६ 
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थापि चश्चुपेव गद्यते रूपत्वसामान्याभरेति पृथिव्युदकज्वलनचरृात्ति 

पदम् । प्रथिव्यादिवृत्तित्वं चान्येष्रामप्यस्तीति नियमग्रहणम। अ 
ता रूपमितरस्माद् भिद्यते नियमेन पथिव्युद्कञ्वलनद्त्तित्वे सति 
चश्चुपेव गृद्यमाणत्वात् यस्तु न भिद्यतेन चासविवप्, यथारसादि- 
रिति । द्रध्याद्यपलम्भकमित्यथक्रियाकथनम् । द्रव्यादीनुपररम्भयनीः 
ति द्रव्याद्यपटस्भकम् द्रव्यापर्ब्धेः कारणमिति । तथाहि-महः 
त्वदनक्द्रव्यवच्वादपावक्यषाच्च द्रद्यप्रत्यक्ष तत्समचायाचच यु 

णादयाऽपि प्रत्यक्षा हदत्युपखव्धो रूपविदेषस्य कारणत्वमुक्तम् । 
पूवेपदापक्षमतलक्षणमभ्युद्यम् । नयनसहकारीति स्वगतरूपात्कषात् 
वाह्यरूपप्रकाद्कमिव्युपदशयति । न च पचणाविरषः। करण 
स्थस्य रूपात्कषरस्य(भिधानात्। प्राक्तनेन तु कमगतस्येति। दुः 
काद्यनकप्रक।र पिति मदनिरूपणम् । तदप्यसाधारणम्रेव सलिल।. 
दिपरमाणुपु निव्यमुत्पत्तिवनाङ्ञकारणामावात् । पार्थिवपरमा- 
णुष्वभ्चिसयोगविराधीत्यभ्चिस्यागेन विराधो चिनाश)ऽस्येति । न 
य मुत्पद्धिमता विनाशः सम्भवतीत्यन्यस्यास्पत्तिविना्नकारणस्या- 
सा त्ादास्चक्तयोगाद वात्पद्यत सवेकायपु कारणगुणपूवक्रप्रकरमेणोत्पः 
स्तराश्रयचिनाश्चादर्व विनाश इति चक्ष्यामा रूपपराक्षाय(म्॥ 

( भा० ) रमा रसनग्राद्यः प्रथिव्युदकच्रत्तिः 
जीवन पुष्टेवलारारवारनमित्तम् । रलनसहकारी मधु 
र।स्टलवणकटुकषायमदाभन्नः । अस्यापि निलयानित 
त्व निष्पत्य रूपवत् । 

( द्रो ) रसो रसनग्राह्य इति सद्भाव प्रमाणम् पृथि्युदः 
कन्त्तत्याश्चयनिरूपणम् । पूवरपदापक्च वा टक्षणामेति । तथाहि- 
पथिव्युदकवुत्तत्वमन्यषामप्यस्तीति रसनग्राद्यपदम् । रसनग्र्यञ्च 
रसत्वाि सामान्य मविष्यतीति पथिव्युदकच्चत्तिपदम् । अतो रस 
दइतरस्माद्धियते पथग्युदकल्त्तित्वे सति रसनग्राह्यत्वात् । यरित्वि 
तरस्मादरसल।देने भिद्यते न चासावेवम्, यथा गन्ादिरिति । 
जीबनपुष्टिबिदारोग्यानेमित्तमित्यथैक्रियानिरूपणम । जीवनं तूपभो 
गदायककमेसचिवस्यात्पनः स्वश्तरीरावसुद्धन मनसा सयोगः । 
त्स्य तु निमित्तम शरोर।प्यायननिमित्तत्वास्पुषटिरवयवोपचयः। स 
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च वि।रीष्टरस्ोपयागात् भवतीति । तथाहि-रसापरयोगाद्न्तरण 
तेजसा पृवद्रन्यनिष्त्तौ स्वत्तन्तरेघु परमाणुषु दइयामादिनिव्त्तद्वा 
रेणोत्पन्नपाकजेद्यंणुका्िपरक्रमेण श्सीरारम्भः प्रतिक्षणमादा- 
रोपयोगे सति द्रष्टव्यः । न चाऽस्यारम्भकवादः सम्भवतीत्युक्तम् 
परथिव्यधिकारे । वलमुत्साहस्तस्य प्राणसम्बधंनद्वारेण निमित्तमा- 
रोग्य रोगाभावस्तस्यापि निमित्ते विश्िषटरसपयोगे सति तच्छरृव 
णात् । रसनसहकारीति । स्वगतरसात्कषात् बाह्यरसस्याभिभ्य- 
उथञ्जक ह्युक्तं पूवम् । मधुराम्टक्वगातिक्तकदुकषायमेद्मिन्न इति 
विभागः । सोऽप्यसाधारणत्वात् क्षणम् । तस्यापि नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः पूवेददिति । सकिखपरमाणुषु नित्यं पा्थिव्रष्वान्रिसं 
योगा दुत्प्यते विनश्यति च । कायेषु कारणगुणपू्वंः आधारेन 
रादेव विनध्यर्तात्यतिदेशाथः) 

( भा० ) गन्धा घ्र(णम्राद्यः | पृथवव्रि्तेः घण 
सहकारी सखुराभरसराभख । अस्थापि पूववदुत्पत्पा- 
द्ो न्याख्यानाः॥ 

( व्यो० ) गन्धो घ्राणन्राद्य इति सद्भि प्रमाणम् । पृथिकीवबन्ति- 
सित्याध्रयनिरूपणम् । पूवपदापक्च वा टश्चणम् । तथाहि-त्राणन्रहदह्यः 
त्वं गन्घत्वादेर्प्यस्तीति परथिवीनत्रृत्तारति विरोषणम् । पृथिवी. 
तर त्तत्वमन्यस्याप्यस्तीति प्राणग्राद्यप्रदम । घाणग्रह्यत्व सति परथि. 
वीचृत्तत्वं छक्षणाभेति । घ्र'णखहकारीति स्वगतगन्धोत्कषात् षा 

यगन्धप्रकाद्राकमित्यथक्रियानिरूपणम् । पुनरपि सुराभरसुरभिश्च 
ति विभागः । अस्याप्युत्पस्यादयः पूववदिति । परमाणुष्वश्चिस्या 
गादुत्पद्यते तिनदेयति च । कायं तु कारणगुणपूवकः आधारत्रना 

दरादव विन्यतीत्यतिदे रा थः ॥ 
( भा० ) स्पकास्त्वगिन्द्रियग्रद्यः । क्षित्युद्कञ 

लटनपवनन्ात्तः स्वकसहकारीं खूपानुविधायी । रीतं 
द्णानुष्णाकनिमदात् जि वेधः । अस््रापि नित्यानि 
त्यत्व निष्पत्तयः पव॑वत् ॥ 

( व्यो० ) स्पशेस्त्वगिन्द्रियग्राह्य दति भरत्यक्षपारेच्छेद्यस्वं 
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द्दायति । पृथिव्युदकञ्वरुनपवनच्रन्तिरेत्वाश्चयानिरूप्रणश्च चतुणं। 
स्पद्रादरत्वामत्यनेन न पुनसक्तम् । तत्र दद्रग्यघमस्यामेघनात् 
इह त॒ स्परशधमंस्येति । पूवपदापेश्च वा लक्षणम् । तथा च 
परथितव्यादिन्खात्तत्वमन्यषामप्यस्तीति त्वगिन्द्िधत्राद्यपदम् । तत्च्राः 
यञ्च स्वरत्वादिसामान्यभिति परथिग्यादित्र(त्तपदम् । यदि स 
ख्यादौनामपि त्वगिन्द्रियश्राद्यत्वे साति नयमन पराथव्यादन्रात्त 

त्व सम्भाव्येत अवधारणं कायम् । स्पद्र इतरस्मात् भिद्यत त्व 

गिन्द्रियग्राह्यत्वे सति नियमन परथग्यादिचतुद्रः्थवृत्तित्वात्, य- 
स्त्वितरस्मान्न भिद्यते न चसिाववप्, यथा रूपादिरिति । 
त्वकखहकारीति । स्वरगतस्पशत्कर्षात् त्वगिन्द्रयग्राद्यस्प 
सप्रकाद्यक्रामित्यथक्रियानेरूपणम् । अथ त्वगिन्द्रिषं स्परस्य 
प्रकाशकम् कस्मात् ? सयुक्तसमवायात् । सनिन्द्रियेण सयुक्त 
द्रव्यं तत्समवायात् स्पत गृह्यत इति । नन्वेवं सयुक्तल मवाय- 
स्थाशेषादपादिप्रकाद्चकमपि स्यात्, चिगेषो वा वाच्यः । तन्न 
स्पशात्कषवत् रूपाद्यत्कषेस्याभाचात् । तथादहि-रूपादिषु मध्य स्प- 
दास्येवापटम्भादन्यथानुपपररया ज्ञायत नियामक कारणम् नियमहतु 

विने नियतस्य कायस्यानुपपत्तः। तत्र स्पशोत्क्प नियामकः 
स्प्रात्वं वा विषयगतम् । न चतद्ूपःदषु सम्मवर्ताति स्पशत्वस्य 

तत्रासम्भवात् । रूगद्युत्कषस्थापि त्वगिद्दिषेण कार्याभावेनैवाम। 
वप्रासिद्धः । तथाच सूत्रकारणाप्युक्तम् । रूपादिषु स्प्दानं ज्ञानामि 
ति कस्मान्न भवतीति, तदभावात् स्पशत्वसामान्यस्याभावात्) यत्रैव 
स्पररत्वसामान्य तन्नेव स्पारोनं ज्ञानमिति। व्यतिरेको रछभ्यत पव 
स्पशत्वाभावस्तु त्वराम्र्यत्वाभावस्य ज्ञापको न कारक दति। नच 
विद्वि्टसन्निकषतयतिरकणान्या योग्यता सम्भाव्यत । अन्वयन्यति 
काभ्यां तस्येव व्यापारोपर््ेरित्यलम् । 

सूपाजुविधायीति सादचयं दशयति । रुपमनुषेदधाति तच्छी. 
सश्चेति तद् जुचिधायौ यत्रङूप तत्रावश्यं स्पशे दति । पतरं रसगन्धानु- 
विधायित्वमपीति । श्ीताष्णायुष्णाशीतमेदाच्रं किध इति विभागक- 
थनम् । अस्ताघारणस्यापि नित्यानित्यत्वानष्त्तयो रूपवदिति | 

सलिरादिषु परमाणुषु निस्यः पाथिवष्वस्मिक्यागर्षरोधी कर्येषु 
 कारणगुणपूर्स्तद्धिनाशीत विनश्यतालयतिद शाय : ॥ 
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( भा० ) पार्थिवपरमाणुरूपादीनां पाक्जात्पात्त- 
विधानम । घटादरामद्रन्धस्यागिनिना सम्बद्षर्यागन्यः 
मिघातान्नोद्नाद। तदारम्मकरेष्वणुषु कमांण्युत्पदयन्त 
तेभ्यो बिमनागाः विमामेभ्पः सपागावेनारा सयाग 
विनाद्राम्यश्च कायद्रंन्यं विनदयति । तस्मिन् विनष्ट 
स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वग्नि संयोगा दोष्ण्यापक्ल(च्छया- 
मादीनां विनाङ्चः पुनरन्यस्तादग्निसयोगाद्ोष्ण्यापे- 

शवात् पाक्रजा जायन्त । 

लदनन्तरं मोगिनामदुछापक्तिद्।त्नाणुसखयागादु 
त्पन्नपाकजष्वणुषु कनात्पत्ता तवा परस्परस्यागा 

दद्यणुक्रादिक्रमण काषद्रव्यमुत्पद्यते। तञ्च क्रारणगुण 

प्रकमण रूपाद्यत्पत्िः । न च कायद्रव्य एव खूपाद्यत्प 

त्तिशधिनादशरा वा सम्भवति सवावरधवष्वन्तबहिश्च वतः 

मानस्यार्निना व्याप्त्यभावाद्, अणुपधवहादापि च 
यासम् सम्भवति कायद्रन्पावेनाकादिति ॥ 

नं 

४ 

(व्या०) अयदानां 'पाथवपरमणुरूषादानाम् हात पराक्वाशषरान 

यतनाप्रकरणव् । तथाहि-रूपादौनां पृत्रमुर्शलश्षणपसीक्चासिधानपि 

स्पर्शो न परीक्षितः प्रतिज्ञातं च तदश्परीक्षाथमिदमारम्यत। पृथ 

घ्या हमे पार्थिवाः । नयु चात्र मेद्ाजुपपत्तेः कथ षठा, तद्धितप्रत्यय. 

श्चति। तयोर्भेद सस्यु पलम्भात् । न, कायरूपाय।ः पृथित्याः विवक्षित 

त्वात् तज्ञनकश्च परमाणवः ततां मज्ञा पएवति पाथिवा इत्युच्यन्ते । 

ज्ञातिवौ पृथिवीशब्देन विवक्षिता । तस्या इमे ततूलम्ब धिनः पार्थि. 

घा; । तेचते परमाणवश्च तषां रूपादय इति । आदिपदेन रसग- 

स्धस्पश्चा एव गृह्यन्ते, न सख्याद् यस्तत्परक्षि(ओेषपरत्वनेव सम्ब- 
स्धात् । अतस्तेषां पाकजोत्पत्तिविधनं प्रकार इति । अथ पाकाज्ञा 

ताः पाकजा। इत्युत्पस्पथस्य जनिना प्रत्तिपादितत्वाद्ययमुत्पत्तिग्रह 
णम् । ना्तरपदन सम्बन्धात् । ताहि -पाक्जानामुत्पत्तिरेव विधी 
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यत अननति विधान प्रमाणसुपेयम् । प्वेगुणावेलक्षणानां रूपाद् 
नामुत्पात्तः कायं सेव प्रमाणमिति वक्ष्यामः। यदि वा पच्यतेऽनेः 
नति पाकः तेजोद्रव्यं पच्यत दतिवा पाकः पाथिवपरमाणवश्चति 
पाको ताभ्यां जातः पाकजः पा्थिवपरमाण्वश्चिसखयागः तस्मादुप. 
तिः पाथिवपरमाणुरूपादीनां इयामादिविनाश्श्चव्युत्तरवाकय- 
सामथ्यात् । 

अन्ये तु दयामादेविनारोऽप्याहारण लभ्य्रत इति मन्यम 
माः पच्यत ऽनेनेति पाको ऽच्चिल्तयागः तम्माज्ञातः पाकजः श्यामा. 
दिविनाश्ः तत पव पाक्रादुत्पत्तिषिशिएरुूपादानामिति कष्या 
ख्यान करुवेते। तच्चासद् । अध्प्ाहारदेदूणस्यापारिहारात्। न चाभि 
व्यक्तिनिद्ररययथ उत्पत्तिग्रहणमिति वाच्यम् । परमतस्याप्राकसिद्धत्वात्। 
अथ केन प्रकारेण पाकजः जायन्त इत्युपद श॑यति-घरद्रामद्रध्य- 
स्यत्यादिना । घरदेरित्बादिपदेन शरीरददेरवराधः । तन्न हि 
पाकजोत्पत्तिपरिज्ञानात्तदासक्तिनिच्त्तः विरक्तस्य प्रयः सप 
यत इति । आमद्रन्यस्याति पक्रव्यवच्छेदाथम्। यद्यपि पार्थिवपर- 
प्ाणुष्वहेतुकस्य रूपाद्रस्म्भव।त्तेपि पाक्रादुत्पन्नाः, तथापि विजि. 

प्ररूपापेक्षया इधामादय उच्यन्त। तदाश्रयर्गामद्रव्यस्थय आर. 

म्भकाः पारम्पर्येण परमाणवस्तेषु कप्राण्युतपदयन्ते । कुतः १ अग्न्य- 

भिघाताक्नादनाद्धा। अभिघातस्तु वेग।पेक्षः परस्परविभागटतोरेकस्य 
कर्मणः कारणम् । नादन त्वसिभागहनोरनेकस्यति वक्ष्यामः क. 
माधिक्रार । 

अन्येतु घ्रस्यादिद्यणुक तद्।रम्भक।; परमाणवः साक्षादिति 
मन्यन्ते । त्र करमात्पत्तावणवः समवायकारणं तत्सयोगो ऽतमवा 
यिकारणं वादि (निमित्तकारणमिति | तभ्यो विभागस्तेतु द्व्या 
रम्भकखयोगग्रतिवन्दिनः । तत्राप्यखमवायिकारणं कमे परमाण्वोः 
समवायित्वं शष निमित्तकारणम्रिति | विभगेभ्यरः सयोगवि नाशाः, 
तत्र सभवाय्यादिकारणमुपरञ्येनिमित्तादे वोत्पत्तिः । न ध्यमावः स 

मवतः कचिदुत्पययमानं र्टः । अत पवासमवायिकारण नास्त्येकाथ. 
समवायामावात् । निमित्तकारणं त्वस्वयव्यतिरेकार्धां व्याप्रीयमणि 
 तद्ुत्पन्ता्ुपटन्धम् । सयोगदिनाशेम्यः कयद्रव्यं द्यणुकलक्चणं वि 
नद्यतीति जात्थपक्षयेकत चनप् । तस्पिन् विनष्टे परपाणुष्वन्यस्मां 
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द व्रसयागाच्छ्रछामादीनां निचृात्तिः | पुनरन्यरमाद्चिरयोगादौष्ण्या- 
पक्षात् पाकजा जायन्ते । तत्र परमाणुः समवायिकारणमभ्रिस योगोऽ. 
समवायिकारयमुष्णस्पर्शो निमित्तकारणमिति । तदनन्तरं-रक्तादयु 
त्पात्ति्षण।नन्तरम्, उत्पन्न्राकजष्वणुषु समवेतानि कायाप्युत्पद्यन्ते। 
अस्रमवायिकारणमाह आःमाणुसंयोग।ददष् पेक्चात् । अदष्ञचकषामि. 
त्याह -भोागनामति। कमात्पत्तौ सत्यामनन्तरं विभागाः तेभ्यः सया 
गविनाशाः तत्तः परमाणूनां परस्परण सयोगाद्द्यणुकान्युत्प दन्ते । 
तत्र परमाण्वोः समवायत्वे तत्स्यागस्यासमवायिक्रारणत्वं शष नि- 
मित्तमिति तदादिक्रमेण कायमुत्पद्यत इति । जरिमिद्यणुकस्त्यणुक 
मारभ्यते च्यणुकेश्चानियमेन स्वकायं । तावत् याचद्धटः । स्वैन्न 
कारणगुणपूवगप्रक्रमेण रुपा द्यर्पात्तरिति । 

नयु सवंमेतदसम्बद्धम् । पतस्मिन् क्रमे प्रमाणाभावात् । तथाहि- 
परमाणो क्रिययाः सद्भावे प्रमाणामावात् । तत्कायस्यासिद्धौ 
ततद्यणुकस्य चिना प्रमाणमस्ति । अ्चिसंयोगस्य नानात्व द्रव्य. 
विनाशे इयामादिनिवृत्तौ रक्ताुःपत्तावुत्पन्नपाकजेषु क्रियाक्रमेण 
तदू द्यणुङस्येवात्पात्तिरिति सवे प्रमाणदुन्यमेवं । बाघक्रापपत्तश्च । तथा 
हा।पाकनिक्षिप्नपु चरादिषु कुलालस्य ्ठद्रप्रदशन निशक्षमाणस्या- 

शजं चिक्ानम्--घटः पच्यत इति।नचद् सदायविपययस्वरूपम्, 
तट्टक्चषणा ठ क्षितत्वात् , वाधकानुपपत्तश्च । तथा पाकोत्तरकाट स 
पवायं घर दत्यवाध्यमानस्य प्रत्यभिज्ञानस्यापटन्धेरवस्थानम्,उपरि- 
स्थापितानां च तृणकपरादीनामपानाच्चावस्थायित्वम्। यदिहि पर 
माणवः पच्येरन्नुध्वावस्थापितानां कपरादीनां पातः स्यात् । परमा- 
णुनां च धारणसामथ्यामावात्? तदेशत्कतत्परिमाणत्वतत्संख्यात्वो- 
ठब्धेश्च । यदि चोत्पश्नपाकजाः परमाणवो दाणुकादिप्रक्रमेण धरा 

दिकमारभमेरन् तदश्च तावत्परिमाणे ततूसख्या च न स््यान्नयमहनो- 
रभावात् । षटश्चाय नियमः- तस्मिन्नेव दे तावत्परिमाणं तत्. 
सख्या च । एव घटादीनामवस्थायित्वम् । न च घरदेर्विनाशे क 
मौदिभिर्विना पुनरत्पा्तयुक्ता । भयेश्वरषदेः सद्भावाच्युक्तमिति 
चेत् तथादीदवरः कतं कारणमदृष्टदि परिमाणुकमति । नेतद्- 
युक्तम् । क्षित्यादि कायेभ्विवारमदादि सम्बन्धादितः कायानवेक्ष 

स्य॒ धटादिसम्बादनेऽपि सामथ्यानिद्त्तेः कुलालन्यापार 
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वेयथ्यमेव स्यात् । आवरणामावश्च । तथाहि--वेगादाश्चस 
म्बन्धादवयव क्रियाक्रमेण घरादेर्विनाहास्तथा वेगवच्चक्चुःसम्बद्धात् 
काच।भ्रस्फरिकादः क्रियाक्रमेण विनाञे वदध्यवहितेन सम्बद्धस्य 
चश्चुषः पकाश्कत्वमिस्यावरणाभावः स्यात् । अथ स्वच्छतया स्फः 
टिक्रादिद्रव्यमिन्द्रियव्यवधायक्रं न मचतीत्युपपन्नमेवाब्रनस्यापि 

ग्रहणम् । तर्हिं घरादिद्रव्यमपि तथा स्वभावत्तया तेजोद्रऽथव्यव- 
धायकं न भवतील्यणुप्रवशादन्तदेँश्ेऽप्युपपद्यत एव पाकः । अन्यः 
था ह्याब्रतानावृनयोस्तुस्योपल न्धिः स्यात् । अआवरणाभावस्योभ 
यत्राविक्ठोष्।त्। यदि चाणुप्रवेकाट्ूव्यस्य विनाशः, तरिं बिद श्षी- 
तस्पर्घोपरम्भा ऽन्यथाचुपपस्योदकस्य निःसरणादाधारस्य विनाश्च 
तत्पातः स्यात् । अथ सिद्धं द्रव्यमिव्युदकस्य निःसरणम्, तहिं त- 
न्मार्मेनव तेजोऽणुप्रवेद्ादन्तदृच्ोपाकः सम्प्रयत इति किं तद्विनाशे 
नेव्यलम्। . . „ 

सयेमतदबोधकमनकान्तकत्वात् । तथा ह्युदकपरिपूर्णं घट 
वगवत्सुची द्रव्यसम्बन्धादवष्यं कण्टप्रदेश क्रिधथा । सा चात्पन्ना 
द्रव्यारम्भक्सयागप्रतिद्वन्दिनं विमागमारमन हति ब्रत्यक्षस्तद्धम् । 
नस्मात् सयागविनात्ति तद्दारच्धस्य द्रव्यस्य निवृत्तिस्तस्यापिद्रः 
व्यान्तराम्मकत्वानन्निब्रते। तदारब्थनिद्त्तिरिति विनाश्चकारणसा- 
न्निध्यात् धरस्य विनाहाः। अन्यथा हि चिनाद्ाक्रारणस।न्िध्वरप्यवि- 

नादा कायस्य नित्यत्वमेव स्यात् । उपरम्यते तु घर इत्यवस्थितस- 
योगिद्रव्यान्तरारम्भो निश्चीयत। तत्र च प्रच्यक्स पफवायपिति 
प्रत्यभिज्ञानम् न व्याचत्तमुपरिस्थापितस्य द्रव्यस्य पातः तदेशत्व 

ततसंख्यात्वं ततपरिमाणत्व प्रत्यक्षण च कञ्रादेरनुपकन्धिस्तत्रास्वी 

त्यनकान्तादसराघनम् । न च घटस्य विनाप्युद्कस्यानाशितत्वं 
पातावा रश्यत इति । अथ परमाणुषु पाकज। जायन्त इति किम 
जआस्मदादीनां प्रमाणम् ' घटादिषु पूकैगुणविलक्षणस्य गुणान्त 

रस्योत्पाद ददि सच घर!दिषु वतमानः कथं परमाणुषु पाका 
जायन्त इति गप्रयेत् । तत्राश्निक्लयागेन तस्यानुपपत्तः। तदेवाह-न 
च काद्य रूपादिषिनाक्ञे उत्प्तिवाऽन्यथा सम्भवति, कस्मात ? 
स्वात्रयवेप्वन्तवर्दिश्च वतमानस्यागिनिना व्याप्त्यभावात् । तथाद्य 
कवयी सर्वावयवेष्वन्तचहिश्च घनेते । न चान्त ३।ऽग्नेरवप्रवेहोस्तीः 
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ति व्याप्त्या सम्बन्ध।भावादपाकप्रसङ्कः । अथ सुक्ष्मस्य तेजसानु. 
प्रवा दन्तदेश्चे पाकः सम्पद्यत इत्याह-अणुप्रवेशादपि व्या्तिन 
सम्भवात । कस्मात् !? क।यद्ध्यातेनाशगदति। तथाहि-वगवद्रव्य 
सम्बन्धस्यान्यन्न क्रियाहेतुत्वेनापलम्भादिहाप्यवयवे क्रिया, सा 
चावयवान्तरेण विभागं द्रव्यारम्भकसयोागप्रतिद्रन्दिनिमारभते, 
तस्मात् सयागनिच्त्ती तदारव्धस्य कायद्रभ्यस्य विनाद्ठो तद्.रभ्ध- 
स्या1प निङ्खात्तिरिति क्रमेण धटस्य।प्यवश्यं विनाशः । अथ घराव- 
यवाः पच्यन्ते । तजाप्यन्तर्दो पाका न स्यादिति तेजोणुप्रवेशेन 
विनाशः । तदेवमुत्तरात्तराययंवष्वरन्यणुप्रवहशात्तद्धिनाङ् स्वतन्त्राः 
परमाणवः पर्यन्त । न च कार्यद्रव्ये पूवरूपादीनामवस्थाने रक्ताद्यु- 
त्पत्तिः स्यात् गुणवत गुणान्तरप्रतिषेधादता रक्तादुत्पच्यन्यथानु 
पपत्या ज्ञायते पृचरूपादिनिन्रात्तः । सा चाश्रयविनाशूदेव काद्र 
व्ये | तथाच सृुज्म्-“रूपर सगन्घस्परा दन्यानित्यत्वाद नित्या ह. 

त्याश्रयविनारोन चिनाश्चोऽभिहटिनः। काय द्रव्ये अधिसयागाश्च। पतेन 
नित्येष्व नित्यत्व व्याख्यातमित्य्चसयागस्य नित्येपष्वचव रूपादिनि- 
वतकत्वमुक्तम् । अतः कायद्रव्य गुणान्तरभरादुर्मावात् पूवरूपादिनि- 
चृत्तिज्ञायत । सा चाश्चयावना्चादेवाभ्चिलयोागस्य निद्यचिप्यस्वेन 
नियमात्। पव कपालानामप्यवस्थान पूवरूपाययनिद्त्तो रक्ताद्यत्पात्तिने 
स्यात् । अतः कार्योपि कारणरूपायुविधायितया श्यामा{दिकमुत्पद्यते। 
तदेव तत्काश्णकारणेष्वाप पूवंगुणविलक्चषणस्य गुणान्तरस्यात्प- 
त्तिवाच्या । अन्यथा हि तत्कायकायष्वाप नस्यात् । सा चोत्पत्तिः 
पूतैरूपादीनामवस्थान न घरन। गुणवति रूपारम्भप्रतिषधादिति 
पूवरूपादिनिवृत्तिर्वांच्या । सा चाश्चयाविना शादेवेति सकलस्यापि 
कायैद्रव्यस्यापि वनाशः ।न च परमाणुष्वपि पूव्ररूपादीनामवस्था- 
ने रक्तादुत्पात्तिः स्यात् । तदभावाद् ्मणुकस्यापि कारणगुणप्रक्रमेण 
इयामादिकमवोत्प्यत इति विलक्चषणङूपाद्यसम्मव पव । ₹ष्ठश्च कायं 
गुणान्तरप्रादुभावः तन परमाणुषु रूपदटत्तौ रक्ताद्यल्पत्तिरिति । 
नच तच्राश्नयस्य विनाशः सम्भवति हतत्यन्निस्यागस्येव निवतेक- 
त्वम् , कारणान्तरस्यालम्भवात् तस्येवोत्पादकत्वमिति । यद्. 
पिश््दं सच््छद्रद्रव्यमिव्युक्तम् । तत्र यदि कपालरन्ध्ोपश्चयान्तर्देश्े 
पाकोनस्यात् । अथ तदवयवरन्ध।पेक्षथा तस्वान्तदृ्े पाका 

५७ 
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भादस्तदेवमुत्तरोत्तरावयवेष्वपि वाच्यम् तावद्यावदद्यणुकम् । अथ 
तम्यान्तदश्चाभावात्पाको मावेष्यतीति।न, तस्यापेवेगवदञ्चिसम्ब. 
न्धना वद्यं चिन। शो पप्तः । इयामादि विनाक्चं च विना रक्तादुत्पा्िनं 
स्यात् । तद्धिनाद्ाश्चा्च्याचनाहादधत्यक्तं पृवेम । स च सयोग 
विनाशात्सोपि विभागाद्धिमागश्च क्रियात इति, गुणान्तरप्रादुभाः 
व पध क्रियादिक्रमास्तित्व प्रमाणमिति । अच तु प्रयागः--पाथिष 
यर! णुरुूपादयः सयागज्ञाः विभागजशव्दजक्ान्दान्यत्वानित्यत्वे स 
ति नित्यविक्ञाषगुणत्वात्, सुखादिवत् । विभागजश्ब्दशब्देन व्य 
भिचारपीरहाराथ तदन्यत्व सतीति । सरवादिपरमाणुरूपादिग्य- 
च्छेदाय चानित्थपदम् ) सामान्यगुणव्यवच्छेदाथं विशेषगुणन्रह- 
णम् । अनित्यव्यवच्छदश् निव्यपदनेति । 

अन्ये तु घटादिगता रूपादयः पारम्पयंणाथिसयोगजाः साक्चाद्- 
ध्ररृमानत्वे सति अच्रिसयोगतद्भावभावचित्वेनोत्पद्यमानत्वात् श्रयमा- 
ण अधिक्ाब्द वादित्यनुमानं व्रवते। न चासिद्धं धिक्षणमुक्तन्यायात् । 
यश्चद -'अञ्चिसयोगस्य नानात्वे प्रमाणाभावः इाति-एनदसत्। तस्यव 
कायमेदेन नानात्वोपचारात्। यदि इयामादिनिवतिंका वहती क्रियो- 
स्पन्ना यदा प्राक्तनाऽऽकाशादिदेशन विमागम्रारमन तदेव तदवयवे 
रक्ताद्यत्पादकफे च वहो कर्मत्यकः कालः। ततो दिभागात्लयोगविना 
कशोऽवयवकमेणा चावयवान्तराद्विभागः क्रियते रक्ताद्यत्पादका- 
भ्िकमणा चाकाहादिदेश्चनेत्येकः कारः ततः इयामादिनिवतकस्या- 
मनेः परमाणुना सयोगः श्यामादीनां विनहयत्ता अवयवविमागाच्च 
दभ्यारम्भकसयागविनाशः इयामाचच्छदेकस्याम्नः विनहयत्ता रक्तादयु 
त्पादस्यास्नः प्राक्तनसयोगविनाश्ः परम।णुना च सयोगस्योत्पययमान- 
तेत्येकः कालः । ततः इयामाद्नां विनाशः तदुच्छेदकस्याप्ने्विनाश्चः 
कमेसंयोगस्य विनशहयत्ता रक्तादिजनकस्याश्चिसयोागस्योत्पादो रक्ता. 
दानामुत्पद्यमानते्येकः कारः । ततो रक्तादौनामुत्पाद्ः ! इयामा. 
दिनेवत्तकाश्चिसयोगस्य विनाश इत्य्चिसगोगस्य नानात्वम् । न 
च हइयामाद्यच्छेदकाभिसयोगस्य विनह्यद वस्थत्वाद्रपादि द्य॒त्पत्तावस- 
म।यिकारणत्वमिति । 

अन्ये तु श्यामादिनिवतकस्यान्निः कमेसमकालं तदवयवेपि कम. 
( 

सञ्जिन्तनाच्छश्ामादिनिदृत्तिलमकालमेव तत्लयोगस्य विनाद्रा 
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® 

दति घ्ुजत। 
अथोत्पन्नपाकजेषु क्रियाक्रमस्य सद् भवि कि प्रमाणम् । काय 

द्रभ्यस्य(त्पत्तिरेव । अन्यथा हि क्रियामरन्तरण परस्परमप्रप्तानां द्र 
व्यारम्मकत्वं न स्यत् । अथ परमाणूनां द्यणुक्तारम्भकत्वमेषेति 
प्रमाणाभावस्तन्नेकत्वाभितरवत् बहूत्वपक्चे बाघकलद्ध(वाहूत्वस 
ख्यापेतानामेवारम्भकत्वप्र सिद्धः । तथाहि बहून(म।रम्भकत्वे श 
तादिस्रख्यपेतननिमप्यारम्भकत्वमेव स्यत् एवच सति घटादि. 
कार्यं परमाणुभिरारच्धमिति चत् । भङ्खऽवान्तरकाथस्यानुत्पन्नत्वात् 
उपलभ न स्यात् , उपलभ्यत तु धरस्य विनादर तदवय इति। 
तद् वयर्वाप तदवयवा इति द्यणुकादिकमणरेम्भा निश्चीयते । अथ 
द्रव्याणि द्रव्यास्तरमारभन्ते, सयागानां द्रव्यमिति च घुजच्याघातः। 
न, दि बचनवहुउचनाभ्वां विधरदहाघ्रयत्वात् । तथ!हि-द्रव्ये चद्रः 
व्या्णव्यकशषः। कायद्रव्यापेक्षवा तु बहुवचनम् । बहूनि कायेद्- 
उय(ण्येव द्रञ्यमारमन्पे । द्विःबसस्थापत्रान्यव च निनि नतु 
निलयन्येव कथद्रव्यपि सद्भावात् । न चेकस्थ क्रनयोगपदयाम्वामा- 
रम्भकत्वमेकस्वमवात्। तथा ह्यकः परमाणुतक्रमणकरायं करा 

ति, समथस्याक्चपायोगात् । युगपत् कत्वा पुनरकरणे हेत्वभावः । 
न च समानपरिम(णताया कायंकारणमावो दष्टः, क्षणमङ्प्रतिषधात् 
क।(रणविभागामावद्विनाशित्व कयद्रन्यस्य च प्रत्यत । त. 
था सवागश्च सवाग च सथागश्चति सयागास्तेषा द्रव्यं काथ 
मिति। नित्यापेश्चया स्तयागस्थैव क।यद्रंञ्ये चानियम दत्यविराधः। 
तदेवं द्वित्वस्लख्यापताः; परमाणवः काचद्रव्यमारमन्ते। पएकत्वबहूुत्व- 

पक्ष बाधकप्रमाणल्द्धावे सत्यारम्भकत्व।त् । द्वित्व तु दययणुकारम्भक- 
तन्तुद्धितयवत् । न हि बहुभिस्तन्तुमिरर्दितन्तुकमारभ्यते नाप्येकनति 
विशषणस्य हेतारकद् पावः । अव द्यगुकनि दविःवादिसस्योपेतान्यनि- 
यमेन किमिति कायं नारभन्ते बाधक पप्तः, तथाहि इवब्द्यणुक्यो 
रारम्भकत्वेऽणुपरिषाणोत्पत्तावेव कारणत्वमस्ताति व्यथ।रमभ्रसङ्गः 
न चद्यणुकद्धयस्य कारणपरमण्वपेक्षया वहुत्व सभवतीति वाच्यम्। 
कारण न कारणाद्रत्ति बहुत्वस्य परिमाणात्पत्तावका(रणत्वात्कार. 
णनब्त्ति च बहुत्वम् महस्वोतपत्त कारणमिति इष्टम् । मन्यथा हि 
द्यगुङेऽपि मदस्ं स्थात् । तथा द्ययुकुचययुक स्यापि बहुत्वखख्योपेत- 
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स्यैव महद्ारभकल्वमिति । परं द्यणकस्पेतत् कल्पनीयमिति । पकस्य 
चारम्भकत्वं प्रतिषिद्धम्, अथ चतुरादिसंख्य।पतानामनियमेनारम्भ- 
कत्वम् इति नेष्यते । खाक्षत् घर रभकत्वप्रसंगात् । तत्भगे 
चावान्तरकायेस्याजुपङग्धिरंवायुत्पन्नत्वात् ।न च बहुत्पं विना पहं 
संभाव्यत इति चित्वसख्योपेतनाप्रंवारम्मकत्वम् । तथाहि-ञधणु- 
कानि तरित्वसंख्यापेतान्येव द्रव्यमारभन्ते । द्विव्वचतुष्टदिपक्चे बाध. 
कप्रमाणसद्भावे सत्यारभक्रत्व।त्, त्रितन्तुक(रंम तन्तुजितयवत्।अन्र 
तु कियत। केन द्यणकं रूप।दयुत्प्रत्तिरित्ति क्रिया निरूप्यते । तत्र 
स्वकारणाद्द्यणुकस्य विनादास्तत्क( स्प विनदपरत्ता दपामादुच्छेद्- 
क्चिसंयोगस्योत्पादः देधामादीनां विनदवत्ता । रक्ताद्त्पाद्का मित 
यागस्योत्पद्यमानत। विभागजकिभागस्यात्पादः परमाण्व।राक।(दरादि- 

दशन संयागस्य तविनद्वत्तव्येषामकः कालः| ततस्त्वणुकस्य विनान्ः 
तत्कायंस्य विनदधत्ता दयामाद्ौनांवनाशः। इयामाद्यच्छेदकाचिललत- 
योगस्य विनदयत्ता रक्ताद्युःपाद्कात्रलयागस्योत्पादो रक्तादानाप्रुतप. 
दयभानता । आकाल्नादूद्यणुकसंयागस्य विनादाः उत्तरसयागस्यात्पचयः 
मानतेत्येषामक्रः कालः । ततस्तत्कायंस्य विनारा।त् तत्क्येस्य 
विनदईयत्ता श्वामद्यच्छरेकाथेततयागस्य विनद् रक्तदौनामुत्पदो 
रक्तादुत्पाद्का्चसयोगस्य विनददयत्ता तथात्तरसयागस्यात्पादां 
प [त [कष् ¢ #* (०, ^~ नष 

विभागावमागज्विभागजकमणां विनदधत्ता करिप्रया उत्पद्यमानते. 
त्येषामकः काः । ततस्तत्कयविनाश्चा तत्कायस्थ विनदथत्ता बि. 
भागविभागजविभागकमणां विनाशः रक्ताद्युत्पादक।च्रिक्षयोगस्य 
विनाश्चः क्रियाया उत्पाद विन।गस्यात्पद्यमानतेव्येषामकः कालः। 
ततस्तत्कायविनाश्चत् तत्कायेस्य विनद्यत्ता विभागस्यात्पादः 
संयोगस्य विनदधत्तव्यष।मकः कालः । ततस्तक्रा्यविनाशात् 
तत्कायंस्य विनदयत्ता । सय।गस्प्र विनाल; उत्तरसं- 
योगस्योच्पद्यमानेतत्यषः काठः । ततस्तत्क।य किना र।चत्क(्य- 
स्थ विनदयत्ता उन्तरसयागस्यःत्पादः द्यणुकस्योत्पद्यमानता किभा- 
गक्मणोर्विनदयत्यतेषामकः कारः । ततस्तत्कायवरेनाशात्कार्यस्य 
विनद्यत्ता द्यणुकस्यात्पादो रूपादौनामुत्पद्यमानत। विमागकमेणो- 
्विनाक्ञ इत्येषामेकः कालः । तत उत्पन्ने णुके कार. 
णगुणपूषप्रक्रमण नकत क्षणे सूपाद्ुत्पत्तरिति । यदातु 
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क।येविनाश विशिषएटमपेक्ष्वत्थस्य द्रव्यनाश्विहिष्रमपेक्ष्य का- 
रणयवतमान। विमागःकयेस्तयुक्ताकाशदेशन विभागपारमत इति 
व्याख्यातम् । तदा रथामदिनिन्रात्तलषमकालठ किभागजविभागक्तं- 
चिन्तनादशमे क्षणे रूप।द्युत्पत्तिरिति चिन्तनीयम् । तथाच द्यणुक- 
विनाशे इय।मादिनिब्र्तिस्ततःा रक्ताात्पात्तिरत्तरसयागः क्रियाविभाग 
सयेगविनाशः परमाणूना च सयाग।द् द्णुकात्पत्ता कारणगुणपू 
वेकक्रमेण रुपाद्त्पत्तिरति। शष पृचवादति । इदम कास्मिन् परमाण। 
दभ्योत्पादनं क्रियाद्वयमधिरुत्याक्तम् । यदा त्वेकरिमन्प्ररमाणे 
द्रव्यविना्िक।ऽन्यास्मश्च द्रन्वरात्पादिकेष्ते तद् कथम् ? तत्र 
द्रभ्यारभकसयोगवेनारात्तमकारें द्वितीयपरमाणे द्व्यारभकं 
क^ ततो द्रश्यारभक्सय।गविनादाद्द्यणुकस्य विनाश्राः तत्कायंस्य 
विनभ्यत्ता, इधामदुच्छरकाभष्तयागस्यात्पाद्ः इयामादानामुच्छि- 
दयामानता रक्ताद्यत्पादकाभियामस्यात्पद्यमानता विभागजविभाग 
स्योत्पादः परमाणराकादादिदेश्न सयागस्य विनदयत्ता दवितीय. 
परमाणो विमागस्यात्पादः संय।गस्य विनदयत्तत्यषाभकः काटः) 
ततरूपणुकस्य विनाशः तत्का्यस्य विनदयत्ता दधामादनिां विनाशः 
तदुच्छदकाभथिस्यागस्य विनदयत्ता रक्तद्यत्पाद्क(भ्रिलथागस्थ) 
त्पादः रक्ताद्{न)तुत्पययनानता) अक(सतदूद्यग्रुकसय।गस्य विनाश्च 

तस्य परमाणाराकालाददिदैशश्षन सयागस्प्रात्पद्यमानता । द्वितायपर- 
मणौ प्राक्तनसंयागविनाशः परमाणुनः च संयागस्यातपद्यमानतस्ये. 
षामेकः काटः। ततस्नत्कायविनाशात्तत्कायस्य विनदयत्ता दयाम. 
य॒च्छेदकाभ्नक्तयाग्य विनाशः रक्तादानामुतादः परमाणाराकाशा- 
दिदशेन संयागस्यात्पादः विमागावभागजकमणारविनदयत्ता 
दिर्तायस्य परनाणोः परप्राण्यन्तरण संयोागस्थोत्पादः तद्धिमाग- 
कमेणोर्विनदयत्ता दयणुरृस्यत्ययन।(नतेत्यष।भकः कालः । ततः तत् 

कार्यविनाश्ात् तत्क्राथस्थय बिनदधत्ता चिमागजविभागक्र्रणां 
विनाशो दवितीधपरमाणावपि विमागक्मेणाविनाशः द्यणुकस्ये।त्पादो 
रक्तादीनामुत्पद्य मानतेत्येषमेकः कालः । तता द्यणुकोत्पस्यनन्तरं प- 

मे क्षणे कारणगुणपूव्रक्रमण रुपादयत्पत्तिरिति। तथा द्यणुकविना- 
करासमकालं द्वितीयपरमाणो कमेसंचिन्तनात् षट्क्चषण। पाकजोत्पात्तिः। 
तथ! इयापमदिदिनिन्रूतत्तिसमकटमष्ठक्चणा । तदनन्तरं च नवमे क्षणे 
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इत्यादि चिन्स्थम् । तत्रादौ इ्यणा.हानि पक्वापक्वेरपि परमाणुभिः 
रारभ्यन्त इति पक्त।पक्रान्युत्पद्यन्ते । ततस्तैस्थणकमित्यादिप्रक्रमेण 
घटस्य पक्ापक्कस्यात्पाद्ः । ततः पुनरनुत्पन्न पाकजघु क्रियादिक्रमेण 
दरव्यविनासे स्वतन्त्रेषु परमाणुषु रक्ताद्यत्पत्तिस्ततः पुनः क्रिप्रक्रम- 
णो सरसंयोगत्पत्त द्यणु कन्युत्पयन्ते । नत्र च क)(रणगुणपूर्वप्रक्रमण 
पकमेव रूपाद्युत्प्यते । तैरूपणुक पक्रमेवारभ्यत । पुनद्यर्णुकान्तरे 
ष्वप्येवमेषव क्रमेण रूपाययुत्पच्विस्ततस्यणु क।दि रिति वाच्यम् याव 
दविश्चिष्टरूपाद्युत्पन्तिर ति । नन्वञ्चिसंब घस्य।पि शाषाद्नुत्पन्नपाकजे. 
भ्विव परमाणुपूत्पन्नपाकजेष्वपि क्रिया किमिति न्यते १ घटद्रनुः 
त्पत्तिभ्रल्तगत् । यदि च परमाणुपून्पन्नपाकजेष्वारब्धकार्यंघु क्रिया 
स्यात् प्रतिक्षणमुत्पत्यनन्तरं द्यणु 5 दिविनाओे घटदे रुत्पान्तिने स्यात्। 
अथ सर्वषां परमाणुनां पाकं सति द्यशुकूदिप्रक्रमण घराद्युत्पद्यते इति 
मुषे । तदसत। उपरि स्थापतानां कपरादीनां पतप्रलङ्क(त् , परमा. 
णुनां धारगसामथ्यामावात , न चतदरिनि। तस्मात् कायदिपर्यन्य- 
धानुपपर्या क्ञयते--अनुत्पन्नवाकजेष्वंव क्रियोत्पद्यते नेतत्पन्नपाक- 
जषृप्रमागथ्रपक।दष्टस्थ निय(मकतयादित्यलमाति्ेस्तरण ॥ 

अथ द्यणुकञपणुरद्।न( पका ग्काःनाप्ुन्पाद्पूत्र पुनः पक्राना- 
मेवेति कद्पनायां [क प्रमाणम् । कयस्पर तथा द्शंनमव । तथाहि 
घरादिकायम।द्। पक्(पकरपुपरम्धत पुनः पक्र्मवेति कारणकारणष्व 
प्यनुमयः। अत्रच व्याग; द्यङरम।दा पक(पक्र वु-पयते महतः 
पिवद्रव्यरपारभ रत्वात्क पालवत् । तथा उपणुफएवारौो पक्रापकमु 
त्पद्यते महतः पार्चिवद्रभ्यकयेत्व।(त् घटवदिति! न च युगपदश् 
षपरमाणुषु कर्माच्पत्तिद्धारेण पाकजत्पत्तिव्यास्येया । शाघ्रपाकानु 
पन्धेरूपरि स्थापितानां च पातप्रसङ्ग'श्ति ॥ 

( भ्यो० ) अथदानासमुद् शक्रमेणावसरभरत्तियाः सस्वाय। लक्षण 
परीक्षाथमकत्वादिग्यवहारहेतुः सस्यत्यादि प्रकरणम् । 

(८ भ।० ) एकत्वादिन्यडह।रहेतुः सख्या । सापषु 
नरकद्रन्या चानेकद्रज्या च। तच्चेकद्रल्यायाः स!छलादि 
परमाणुरूपादीना मेव नित्पानिहधस्वनिष्पत्तथः । 
अनेकदव्या तु द्वित्वादि पराड्धान्ना । तस्थाः खल्वे. 
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कत्वेभ्या ऽनेकावि षयवुद्धिसदहितेभ्यो निष्पन्तिः अपेक्षा 
बुद्धविनाकाद्धिनाङा हति । कथम् । यदा बोड्खक्षुषा 
समानासमानजात्तीययोद्रव्यथोः सानिकर्षे साति सयु- 
क्त समवेतेकत्वसानान्यज्ञानोत्पत्ताघेकत्वसामान्पतत्- 
सम्बन्धतजज्ञानम्य पएकत्वगुणगोरनेकविषयिण्येका 
वुद्धिरुत्पद्यते । तदा नामपेश्ट्येकत्वाभ्यां स्वाश्रये द्वि- 
त्वमारभ्यते ततः पुनस्तस्मिन् दित्वसामान्यज्ञानसुत्प- 
द्रते ततः पुनद्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्चावुद्धर्चिनर्यत्ता 
दित्वसामान्यतत्सम्बन्धतजृज्ञानभ्यो द्वित्वगुणवुद्धेस- 
त्पद्यमानतत्येकः कालः । तत्त इदानीमपेक्लावुद्धिविना- 
काद् दित्वगुणस्य विनहयत्ता दवित्वगुणवुदितः सा- 

मान्यवुद्ध{चनदयत्ता द्वित्वगुणतजज्ञानतत्सम्बन्े- 
भ्योद्र द्रव्ये इति द्रन्पवुद्धर्त्पद्यमानतत्यकः कालः। 
तदनन्तरं द्वे द्रव्ये हति ज्ञानोत्पादः द्वित्वस्य विनाशनाः 

दित्वगुणवुद्धेविनद्यतता द्रव्यज्ञानात् संस्कारस्योत्पद्य- 
मानतेत्येकः कालः । तदनन्तरं द्रन्यसामान्यात् दवेत्व- 

गुणवुद्धविनाह्णो द्रव्यवुद्धेरापि सस्कारादिति। एतेन 
चित्डायुत्पात्तरपि व्याख्याता ॥ 

ठयवद्तिञ्थवदहासो ज्ञानम् व्यवाहुयतेऽनेनेति व्यवहारोऽमि 
धाने तयोहैतुः सर्यत्युख्यमाने सव॑पि पदाथास्तथा भवन्तीत्येकादि 
ग्रहणम् । तथाप्यकादरूपस्य व्यचहारह्तुत्वमाक्ाडात्मनावद्यत्त दति 

विशेषणत्वे सतीति विशषणमुह्यम् । तथाप्येकःवादेस(मान्यमेषं 
भवतीति द्भ्यविशषणत्वे सतीति पदम् । तथाहि-लख्या इतरेभ्यो 
भिद्यते दग्यविराषणत्वे सत्यकादरेन्यवहारह्ृतुत्वाद्स्त् न भिधते 
न चाखावेम् । यथा रूपादिरिनि ' व्यवहारो वा साध्यः | तत्र 

ससख्यायास्त्वाश्रयद्वारण मदनिरूपणाथम् । लक्षणेन लक्ष्यमाणस्यै- 
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कानेकल्वोपलन्धे। सशये सति तश्निरासाथेञ्च-सा पुनरेकष्टव्या 
चानेक द्रव्या चति वाक्यम् । एकमेव दरव्यमाश्रयोस्या इत्येकद्रव्या | 
अनेकमेवाजापि नश्यदुपाया आश्रयोऽस्या इत्यनेकद्वन्या । तनरेकद्र- 
व्यायाः; सिखादिपरमाणुरूपादीनामिव निव्यानिव्यव्वनिप्पत्तय 
हत्यतिदेश्त कराति । नु चाज नित्यत्व साध्य हेतुनास्ति अनि. 
व्यत्वे तु इष्टान्ताभाव इति भ्यूनं वाक्यम् । न, व्यतिरेकमुखेन हे. 

तालांभात् विग्रहभेदेन दष्ान्तरयेति । तथादहि-निष्पद्यमानत्वाद्- 
निव्यत्वामिच्युक्तं सामथ्यात् गम्यते पवानिष्पद्यानत्वेन नित्यत्व 
परिति रष्टान्तोपि  सलिकमादो यस्यासौ सकिलादिस्तस्य परमा. 
णवः तद्रूपादीनामिव नित्यत्वम् । यथाहि सछखादिपरमाणु- 

ष्व निष्पद्यमानत्वादरूपादया नित्यास्तद्वदेकत्व नित्यष्वनिष्पद्यमा- 
नत्वेनव निच्यमिति । अनित्यायान्तु सकिस्यादिषारापेक्षया 
पृथिवी तस्याः परमाणवस्तदूपाणाभमवेति । रष्टान्तस्तु यथाहि 
पाथिवपरमाणुरूपादयोा निष्पद्यमानत्वादनित्यास्तद्वदेकत्वं कायषु 
निष्प्र्यमानत्वादनित्यमिति । न च पाथिवपरमाणुरूपादीनामिवे 
कत्वादीनामश्रखयागादुत्पात्तिवे लक्षण्या प्राति पत्तः । स्पशे त॒ वेखक्ष 
ण्या्प्रातिपत्तावप्यश्चिसंयागजत्वेऽनुमानमुक्तम् । प्रथिव्यधिकारेण 
च ततस।मान्यगुणष्वरष् सभवतीति । 

अन्ये तु सिट च तदादिपरमाणचश्चति तच्छब्द खोपेन समासं 
कुवते । अनिव्यत्वे सखिरुरूपादिरण्ठान्तो निच्यतायां च तदादिः 
परम णुरूपमित्यलम् । 

अनेकद्रव्या तु द्वित्वमेव आदियेस्याः सा द्वित्वादिका । 
पराधमवान्तेऽवस्राने यस्याः सा पराधौन्ता । नहि पराध. 
दूध्वामेयत्ताव्यवहारः सभवतीत्यागमे पठ्यते । तस्याः सस्ते 
कत्वेभ्योऽनेक विषयचुद्धि सदहितभ्यो निष्पात्तिरपेक्षाबुद्धिविनाक्ा 
विनाश इति सक्षेपेणोत्पत्तिविनाश्कारणं दशयति । ननु चात्र 
बहुत्व निर्देशात् द्ित्बोत्पत्तिने भ्यते । नहि दित्वमेकत्वेभ्यो- 
भवतीति । न द्विवचनबहूवचनाम्यां विग्रहाश्रयणात् । तथा हकः 
त्वेऽनेकत्वानि चेत्येकश्ोषः, प्रज्ार्तसारूप्यस्य विवक्षितत्वात् । बचन 
सारूप्येण स्वेकरोषाभ्युपगमे धवखदिं रादिष्वेकराषप्रसगः स्यात्) 
अत पकत्वेभ्यो $नेकत्व्रससख्यात्पत्तिरित्यनेन द्वित्वोत्पक्तिव्योख्याः 
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तैव । छं विशिष्ठेभ्य इत्याह अनेको विषयो यस्याः साऽनेकाविषया 
सा चासो बुद्धिश्च तया सडितान्येकत्वानि । नित्वेभ्य इत्यपेश्चाका- 
रणनेदशः। 

अन्ये चित्वादयुत्पत्तिरेवात्र संग्रहवाक्ये विवश्चिता। द्वित्वोत्पन्तश्चे 
प्रारष्टात् भवेष्यताति मन्यन्त | तच्च।सत्। च्रित्वाद्यत्पत्तरष्श्ुपरिस- 
इ।वेनानथक्यभ्रसग।त्। एवञ्च सक्षेपेणात्पात्तविनाश्राकारणे रक्षा पिते 
विशेषाकांक्षितया अक्ञस्य प्रजः ¦ अथ करिमिति केन रूपेणोत्पत्तिश्च 
विनाशञ्च मवतील्याह यदा बोदघुरित्यादि । तथादि-वुध्यत इति 

बाद्ध।, तस्य बोदूधुरात्मनश्च्चुषा सह समानासमानजातीययोद्रेभ्य 
योः सक्निकेषं सतीत्यानियम दशयति । सम।नजातीययोारसलमानज।- 
तीययाश्च द्रव्ययोः सच्जिकषं सतीति। ततसंयुक्तसमवेतसमवेतेकत्व- 
स।मान्यन्ञानमुत्पद्यत इ।त । तेन चक्षुषा सयुक्तं द्भ्य तत्सयुक्तस- 
मवत पएकत्वगुणम्, तत्समवतं च तदेकत्व साभान्य तर्पिन् ज्ञान. 
मुत्पद्यते पृवविशेचणत्वात् । तथाहि विश्चषणज्ञानमादो कारणत्वात् 
विशष्यज्ञानं तु पश्चात् कायत्वात् । अत पवेकत्वस।मान्यज्ञनोत्पच्तौ 
सत्यामेकत्व सामान्यं च तत् सम्बन्धश्च ततञ्चानं चत्थकत्वसामान्यन 
त्सछम्बन्धतज्ञक्षानानि, तभ्यो नेक्रावेषयिण्यकः। वुद्धिरुत्परयते | अनेक 
श्चास विष्रयश्चेत्यनेकावेषयः सोऽस्या विधते इत्यनेकविषार्येणी। पका 
च न विषयमेदेऽपि भिद्यते । कश्च।सचनेको विषय ईइत्याहेकशुणयो 
रिति। एकगुणश्चेकगुणश्चत्येकगुणयोिंषयभूनयोये थोक्ता बुद्धिरत्प. 
द्यते एकत्वसामान्यवुद्धेश्च चिनदयत्ता ¦ ततस्तामपेश्षयेकलत्वाभ्यां स्वाश्च 
ययोद्विर्वमारभ्यते । अघ्र च स्वाश्रययोरोति समवाथेकारणानेर्दशः 
तथेकत्वाभ्याभित्यस्रमवािकारणस्य । तामपेक्ष्येत्यपेश्चावुद्धनिमित्त. 
कारणत्वमेकत्वस्ामान्यज्ञानस्य च विनाशः । वतः क्मुत्पन्न द्धिस्व 
तत्सयुक्तसमवतसमवायाद् द्विस्व सामान्यज्ञ नमुत्प्यते । पूवे विक्ञे- 
षणत्वात्तस्मात् सामान्यज्ञानादपेक्षावुद्धावनदयत्ता विनाशकारणसाः 
निध्यं क्ञानस्यनज्ञानान्तरचिरा)धेत्वात् । द्वित्वरसामान्यतज्ज्ञानतत्सम्ब. 
न्धभ्यो द्वित्वगुणवुद्धे सःपद्यमानतेति। दवित्वसागम्छन्याहू च्वसामान्यक्ञाना- 
दिन्व सामान्यगुणसम्बन्धाहिस्वगुणवुद्धेखत्पद्यमानतोत्पत्तिकारणसां- 
निध्यामिद्यषातिकः कालः । तत हदानामपक्षाबुद्धोर्विनाशः तद्धिनाशा- 
हित्बगुणस्य विनश्यत्ता । द्ित्वगुणतज्क्ञाततत्सम्बन्धेभ्य इति । 

५८ 
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दित्वगुणश्च तज॒क्ञ।न च तत्लम्बन्घश्चेति तथोक्तास्तभ्यो निमित्तेभ्यः 
द द्रव्य शति द्रभ्यवुद्धरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । तदनन्तरं द्रभ्यज्ञा- 
नस्योत्पादः तस्मा हिन्व गुणवुद्धविनदयत्ता सा मान्यवबुदधर्विनाशोपक्षा- 
बुद्धिविनाङ्ात् गुणस्य विनाशः सस्कारस्यात्पद्यमानतत्येषामकः 
कालः । ततः सस्कारोत्पाद सति द्रेभ्यवुद्धोविनश्यन्ता । गुणवुद्ध- 
विनाशः ततो द्वग्यवुद्धर्खप सस्क।राद्विनादाइनि। 

न॒ सवम्रतदसग्बद्धम ससख्यासद्धावे प्रमाणाभावात् । अये 
कंदे जीणीत्याद्व्यवहारः प्रमाणम् | तन्न, अस्य कलठ्पनाज्ञानत्वात्, 
नच कट्पनाङ्ानमथव्यवस्थ।पनायालम् । तदभावपि भावात् । 
तथाहि-निमित्तनिविकल्पकन्ञानक्रमेण स्मरणानन्तरं सविकसर्पक 
ल्ानमुत्पद्यते । न चाथस्याचस्थानं क्षणिकत्वादिति र्निविषय- 
त्वम् । वाधकोपपत्तश्च । तथा हत्पद्यमानं द्वित्वादि न द्रभ्यो- 
त्पत्तेः पवमुत्पष्यते । तदभावान्न समकालं कार्यकारणभावा- 
चुपपत्तिप्रसगात् । अथोत्तरकारं नत्रापि किन्तत्स्वभावाद् चिप 
रीताद्वति । तत्स्वामाग्ये कि द्धिः्वादिना? द्रभ्यस्येव तत्स्वरुूपन्वात्। 
विपयये तु कथं तत्स्वभावात्तस्योत्पात्तिरेकस्मात् बहुभ्यश्च द्विव्वोत्प- 
्तिसंगात्। अतत्स्वभावतायाः सवेत्राेरोषात् | तथाचुरयनुपपत्तश्च। 
द्वित्वमनेकास्मन् चतमानपेकदेरोन सवात्मन। वा वर्तते ?नक्रदेश्ोन त- 
द भावात् । न सवोत्मनोभयन्त्तित्वाभावप्रसंगात् ¦ न च यनेव स्व. 
रूपेणेकब्त्तिस्तेनेव द्रव्यान्तरेपि नयोरेकताप्रसङ्गादिति बच्यनुपपत्त- 
रसत्वम् । तथोपरच्धिलक्षणप्राप्तस्य सर्वेरग्रहण।त् । यदि हि द्धि. 
रवादेः ससमुपन्धिलक्षणपराप्तव्वादूपादिवत्लवपुख्षगरह्यत । न तू- 
पलभ्यते, तस्माक्नास्तीति । समानन्द्रियग्राह्यत्वाच्च । येनेन्द्रिेण 
दरव्यम्ुपरभ्यते तेनैव सख्यापीति । न तताोर्थान्तरम्। भदेतुरू 
पादीन।मिवासमनेन्द्रियग्राह्यत्वमपि स्यात् । इतोप्यसच्वम् । देशा 
मेदेनाचुपलन्धस्तद ग्रहे ततूवुध्यभाचाच्चति । तथा ब्रहणानुपपत्तश्च । 
तथाहि द्ित्वमनेकत्र बतेभान कथमिन्द्रियेण परिच्छियेत । युगपत् 
सन्निकर्षद्वयस्य मनलाऽनधिष्ठितत्वात् । अथ चक्षुरधिष्ठीयते, 
तथाप्यनकपदाथग्रहणप्रसङ्गः । तस्य मनोधिद्ठितस्यनेकपदा्थैः 
सम्बन्धात् । यथा च सर्यासम्बन्धात् द्रव्यस्वकादिभ्यवहारः तये. 

कत्वादिगुणेष्वरप्येकादिष्यवहारे निमित्तान्तरकल्पनायां तत्राप्येका- 
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दिन्यवहारस्य सम्भवादनवस्थाप्रसङ्कः । अथेकत्वादावका दिव्यवदहा- 
रः ततूस्वरूपतया। दव्येपि तथ(भाव्रप्रसङ्खः । अथेकत्वादिसामान्ये 
तत्साभान्यानुपपत्तरेकादिव्यवदहारः कल्पनान्नानमिति । 

तदेतत्लवमसाम्प्रतम् । पकादिव्यवहारस्य बाधकासम्भः- 
वेन प्रामाण्यात् । तथा ह्यरादिन्ञानमथान्वयव्यातिरेकाञ्चविधाना- 
श्री खादिज्ञानवदर्थजम् । न चाथांधीनतया निर्विकद्पकनल्लानो. 
त्पत्तिसमकालमेव तस्यात्पात्तिः । सकेतस्मरणस्य सहकारिणो. 
ऽभावात् । नापि स्म्रातिजमव, अथस्यापि तजर ध्यापारोपल- 
न्धेः । न च स्मतरातिशयाधायकत्वमनातेदहायनिवतकंत्वं वा । 
किन्त्वथसद्धवे सति क्ञानजनक्स्वमेव । न चार्थस्येन्द्रियाणां 
वा विचारकत्यात् ( ?) प्रागिव पश्चादप्यज्नकत्वामिति दुषणम् । 

तथा वृच्यनुपपत्तरदेशभदेनाग्रहणात् । तद्ग्रह तदुबुध्यभावा. 
श्चेति । पृवेमेवावयावसमथनावसरे प्रतिषधात् । न चावाध्य 
मानमप्येकादिज्ञानमप्रमाणमिति वाच्यम् । नीखादिज्ञानस्याप्यप्रम।- 
णताप्रसङ्ग(त् । अथ नीं विना तज्ज्ञाने नस्यन्नीलाकरता तदेक. 
त्वादिज्ञानेपि समानम् । अयेकत्वादेज्ञान राब्दाकारम्, न चार्थं 
तद्रपतास्तीति निर्विषयत्वम् । न, नालक्ञानस्यापि शाब्दाकारतया नि 

विंषयताप्रसंगात् । अथान्यं नीलक्ञान निर्विकरस्पकमथेजमुत्तरतु स 
विकल्पक मनकक्चणव्यवघानादर्थापायप्युत्पद्यते, अथस्य क्षणिकत्वा 
च्छब्दाकारतायाश्च तत्रासम्मवादिति निवष्रयत्वमिष्यत पव | 
तद्खत् । श्चणिकत्वस्य पूवमव धरतिषधात् । नि्विक्रल्पकक्चानोत्प- 
ताविवार्थस्य सविकद्पकक्ञानोत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यामिन्द्ियण 
सङ्तस्मरणेन च सहरृतस्य व्यापारोपलर्ग्धेः, तथापि इदन्तया 

ज्ञान) त्पत्तेस्तत्रेन्दियस्य व्यापारो निश्चीयते, अङ्कुल्या व्यपादिद्वमान- 
त्वादथस्य चति । अन्यथा द्रीन्द्रय।थंयारेक।दिक्ञानोन्पत्तो व्यापार 
मन्तरणद्न्तयोत्प्तिरङ्कुटयादिना च व्यपदेशा न स्यात् । अथेन्द्रिय 
ञ्ञामं मनोवक्ञानक्रमेण सवकर्पकन्चनात्पत्ता कारणमितीदन्तयो 
त्पसतिरङ्कत्यादिना अ्यपदेशेनाथकत्वादिति चेन्न । पतस्मिन् क्रमे 
प्रमाणाभावात् । अथ सङ्कल्पात् सद्भावासिद्धेरन्यथा पकादि 
कयक््ारो न स्याश्ल्येष। कर्पन। क्रियत । तदसत् । बत्तिषिकरदपादे- 
बौ धकस्य पूवमेव प्रतिषेधात् । सख्यासद् मावकिद्धावेकादिव्यव- 
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हारस्य साक्षाद थंजल्वोपपत्तः । शब्दाकारता तु सविकस्पकन्ञान 
न सम्भवत्येव, साकारवादप्रतिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात् । कैवं 
तु स्म्रुतिजानतत्वात् सविकल्पकं ज्ञानं शब्द् छेखनोत्पदयते निर्वि 
कठपकं तूलेखशान्यं संकेतम्मृतेरव्यापारात् । न चं वासनाप्रम 

वत्वं वासनायाः पूचमव प्रतिष्रधात् । तथाहि- बोधव्यतिरेकणा- 
न्या चासना न सम्भवतीव्युक्तमेवावयविसमर्थनावसरे ।यातुवे. 
रापिकोपगता स्मरत्यज्चुमया बासनासा न कारणमकादिध्यवहारे त- 
स्याः परोक्षकारणतया स्मरतिव्रिरक्षणत्वात् । तथा ह्यकारिन्ञा 
नमपरोक्षनिन्द्ियव्यापारेणदेतयात्पयते । न च स्शरतरेतदरूपमस्ती- 
ति न वासनाप्रमवः। तथेत्थभूतवासनाप्रभवत्वेपि परम्पर्य।ऽथ- 
व्यवस्थापकत्वम् । अथानुमवपूवेकत्वाद्वासनायाः। या त्वेकत्वादि- 
्न्देभ्यो विक्रल्पाद्वासना साप्ययं व्यवस्थापयत्येव । शाब्दस्य चुभव- 
पूवकत्वनाभ्युपगमात् ; ष्टेष्टवादित्वमि'त्यनेन । य ज्ञत्पत्तिविकस्प. 
नादेकत्वादेरसत्वमिव्युक्तम्। तद सत्।उत्तरकां तदुत्पस्यभ्युपगप्रात् 
अथरकि तर्स्वभावाद्विपरीतद्वित्युक्तम् तत्र यदि तत्स्वामाव्यं तदुष्पा. 
द्नस्रामथ्यं विवक्षितम् तदिष्यत एव । अथेकत्वाद्ाश्रयत्व तन्ना- 
स््युत्पत्तः पूवं तदभावात् । सिद्धे च सख्यासद्भावे भरमाणतस्त. 
स्याः काथद्रऽये रृतकत्वाद बदयमुत्पात्तिकरारणं वाच्यम् । तच्च चेक्र- 
त्वद्धिच्वादययघरयस्य तज्ञनकत्वे तदेमावस्य!दष्रधा चोत्पात्तस्तस्मात् 
द्रव्यमितरकारकापाचेतम् तेषां कारणमित्युत्पत्तिविकद्पानुष 
पात्तिः । यखेदनुपरुभ्धिखक्चणप्रापतस्यानुपरन्ये द्वित्व देरसस्वमिति । 
तक्न,अत्तिद्धत्वात्तथाच यदीय) ऽपेश्चाबुद्या सपादितं द्धिस्वादि तस्थे. 
वोपरन्धिलक्षणप्रप्तम् ; न पुरुषान्तरस्य तस्येव तदुपलभात् । 
यज्ञापरुमस्तन्रेव रूपिद्रव्ये समवायिकारणत्वपिष्ठं न वद्भावेपीति। 
तस्मान्न सक्ररपुदषापेक्षया तदुपलाभ्वलक्षणप्रात्त भित्यसिद्धो हे. 
तुः । यच्चेदमेकत्वादेन द्रग्थष्यतिरेकेणासितत्वं समनेन्द्रियप्राद्यत्वा- 
दिति । तजर प्रतिन्नावाक्ये पद्योग्याघ।तः। यथेदं च नास्ति चेति 
न चेकत्वादेः पक्षीकरण युक्तमध्राके्धत्वात्। प्रसिद्धं च पश्चीफ़य. 
मणं दषम शब्दादि । नच परस्येकत्वादि प्रसिद्धमिति । अथ पर. 
व्याप्त्या परस्यानिष्टापाद्नं प्र्तगक्लाघनाभेति चेत् । तचयदि प्र 
माणपू्विका परभ्रलिद्धिस्तयेव बाध्यमानत्वादनुत्थानं विपसता. 



गुंणग्रन्थ सख्यानिशूपणम् ; ४६१ 

युमानस्य । अथाप्रमाणपर्वेका तदि प्रमाणं विना प्रमेयस्याप्राक्ष 
द्रक।दीनां पक्षीकरणमयुक्तम् । तथा समनेन्द्रियन्र यत्वादिति 
येनेन्द्रियेण दव्यमुपलभ्यत तेनेव सख्यापीति क्षाधनस्य रूपादि- 
भदैरनेकान्तिकत्वम् । तथाहि यनेषेन्द्रियेण शुङ्गरूपस्य ग्रहणं तनैव 
पीतेदनेच तस्य तस्मादमदोऽसस्वं वेति । न च परस्य द्रव्यं प्रसि. 
खमिति कथं तस्मादभेदः साध्यते । अथ रूपमेवद्रव्यं न 
तर्हिं समनन्द्ियग्राह्यत्वं रूपस्येकन्द्रियग्र।ह्यत्वात् । सख्यायस्तु 
दवीन्द्रियपरिच्छेदयत्वादेति । अथ रूपादिसमुदायो द्रव्यम् । 
तथापि समनेन्द्रियग्राह्यनवमसिद्धं रूपादेः प्रतिनियतो्रय- 
ग्राह्यत्वात् । नच रूपादीनां प्रातिनयतेन्द्रियग्राद्यत्वद्धेद्ः, 
युङ्कदिमेदानामेकताप्रसङ्ग।त् । किन्तर्हि ? प्रतिभास्मेदात् । 
स चहाप्यस्त्यव । तथाद्येकन्र द्रव्य प्रतिभासऽन्यत्र चेकलत्वाद्िप्रति. 
भास इति । अथ सख्य्ाद्रव्ययोः प्रत्यक्षेण मदप्रसिद्धेरकतास।धः 
ने प्र्यक्षेण बाध्य मानत्वात् कारत्यधापादष्टं मवतीति । यच्चदमु- 
त्पन्नस्य द्वित्वदिभ्रहणानुपपन्तेरसस्वम्। तद सत्। इन्द्रियग्यापारेणास्य 
दविर्वद्रपरोक्षस्य रष्ठत्वात्। न च मनस!ऽनधिष्ठिवस्येद्दियस्य परि. 
च्छेदकत्वं युगपत् ज्ञनेत्पत्तिप्रसङ्गात् । अतश्च्चुमनसाऽधिष्ठीयते। न 
सम्वन्धस्तेषाप्रणुपरिमाणसम्बन्धितयान युगपदधिघ्रायकं मन 

दति द्वित्वादेरग्रहणमेव स्यादस्ति चप्रहणमतश्चक्चुरेव मनसाऽधिष्ठी- 

यते । नन्वेवमप्यनेकपद्ाथेसम्बन्वाद्यगपदनकञ्चानोत्पराद्क स्यात् । 
न, करणस्येकव्रल्ययनिर्वृत्तो सा प्रथ्यात्तथा छककरणमेकर स्मिन् काल- 
ऽनेकां क्रियां न करोतीति । तस्माद्युगपल्पक। हानमेव घटादीनां न प्रह. 
णानान्युक्तपूवम् । यच्चदमेकादिव्यवहारो गुणान्तरात् स्वाभा. 
यया दवेत्युक्तम् । तत्रेकत्वसलामान्यवशा्ेति घ्रूमः। तथाहि द्रभ्ये गुण- 
स्म्बन्धादेकादिव्यवहारो गुण च सामान्यस्तम्बन्धात् सामान्ये 
गुणसम्बन्धत् , न च प्रहणपरपरा विशेषणज्ञानस्य नियमेन ज्ञानप्- 
वेकःवानभ्युपगमात्  । मथ सयुक्तसमवेन समव।यादे कतवसामा- 
न्ये ज्ञानमुत्पधते, विहोषणत्वादेव्युक्तम् । अनेकगुणविषयस्य धि. 

्िष्यज्ञानस्येवासंवेदनात । न दित्वस्यौत्पच्यन्यथानुपपस्या 
ततूसव्भावसिद्धेस्तथाहि-यदि कारणगुणपूवेपक्रमेण रूपादिषवु- 
त्पश्चते द्वित्वं प्रथमाक्षखंनिपातवेलावापेव प्रहनं स्यात् चिरोत्प 
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श्नत्वात् । गणनावेयर्थ्यंञ्च। न चेतत्तस्मादनकगुणविषयस्य क्ञानस्या- 
त्म्वात्तिनोषि द्विस्वोत्पात्तिक।रणत्वं निश्चीयते, तद्धिनाङाश्च विनः 
काः । अन्यथा हि समवाय्यसमवायिकारणयोविनाश्लात् विनाशा. 
भ्युपगमे तथोरनेकक।खमवस्थानात् स्थायित्वमेव स्यात् , कचि- 
न्नित्यत्वश् । तयोारविनाश्चादन्यस्य च विरोधिगुणस्यासम्म- 
वात् | तस्मान्निमित्तकारणादेव विनाशः कर्प्यते। न चेव घटा. 
द निमित्तक।रणविनाश्ञाद्विनाशप्रसङ्गोऽद शेना । अज तु समवा. 
य्धरसमवायिकारणयोग्यवस्थानेपि द्वित्वारेषेनाश्चस्य दषएटत्वादवेक्षा- 
बुद्धि चिनाश्चादिनाश्चः कर्प्यते । अन्यथा हि कूपादिवदवस्थाने प्रथ 
माश्चसन्निपातकाल एव प्रहण स्यादित्युक्तम् । अथावस्थितस्यपि 
हित्वादेव्येञ्जकाभावात् उपलम्भस्त्विदानीमुत्पन्नस्यापि घटत इवय. 
पेक्लाबुच्यादेजनकत्वमेव न्याय्यम् । तस्माद्विरेवादिव्यवह।रोत्तरका- 

खं तद्भावस्य सवेदनात् तवुत्पत्तो कारणान्तरस्याल- 

म्भे सत्यपक्षावुद्धि विनास्य कारणत्व युक्तम् । अथ पूवं द्विच्वसा. 
मान्यज्ञानमनन्तर गुणज्ञानं द्रभ्यज्ञानं चति कल्पनायां कि प्रमाणं 
च विक्चप्रणत्वभिति चत् । न। विरोष्रणेपि विशेषान्तरकद्पनायाम- 
नघस्थाप्रसङ्गात् । त थाहि-द द्रव्ये इति द्रवउयक्ञानोत्पत्तौ गुणस्य विकले. 
घणत्वादयुक्त मादौ तजुक्षान गुणस्य च विरोषणत्वान्न तत्ला मान्यक्ञा- 
न युक्तम् । अभ्युपगमे वा तस्याप्यन्यद्धिदाषणमित्यनवस्था स्यात् । 
न । नियमानमभ्युपगमात् । तथाहि विन्लेषणे ऽवरयं विराषगणान्तरकल्प. 

नति नियमः प्रतिषिध्यत । अनवस्थाभयान्न पुनर्विशषणे विषेषण- 
मेव नास्तीति । विवक्षितं चतत् भाष्यकतुद्र॑घ्यविशेषणस्यापि गु 
णस्य सामान्यचिशोषणाभिघानादिति। अथ सस्काराद्द्रव्यवुद्धविना- 
शा दइति प्रमाणम्? काचस्याक्रस्मिकरस्यानुपरन्धद्रेव्य्ञानविनाश्चस्य 
कारणत्वं निश्चीयत । तस्य च स्मृत्या सद् साचसिद्धिरिति वक्ष्यामः 

( व्या० ) तदेव द्विखस्योत्पत्तिषेनादराकारणे प्रक्ञापिते सलयनेन 
जित्वाद्युत्पत्तिर्याख्यातेव्यातिरेश्च कशेति - 

(मा०) एकत्वेभ्योऽनेकविषगवुडिसहितेभ्यो ष्ठि 
त्वादिनिष्प्तिरपष्षाबुडिविनाश्ाद्विनाच् इति। कचि 

क 

चाश्रयविनादचादिति। कथत् ? यदेकत्वाधारात्रयवे 
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कर्मोत्पद्यते तर्दैवेकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते कमणा 
चावयवान्तराद्विमागः करियते अपेक्षावुदङधेश्चोर्पात्तः 
अतो यस्मिन्नेव काटे विभागात् सयोगविनाश्स्तः 
स्मिन्नेव काले द्वित्वसुत्पद्यते मयोगविनाशात् दर्यः 
विनाद्राः सामान्यवुडख्ात्पत्तिः | ततो घस्मिद्धेव काटे 
सामान्यनज्ञानाद्पक्षावद्धविनाश्ाः तस्मिन्नेव काले 
आश्रघधाविनादात द्वित्वविनादा इति शोनन 
मरतद्धिधानम्- चथध्यधातकपक्च, सदहानवस्थानटलश्च- 
ण तु विरोधे द्रन्यज्ञानानुत्पन्तिप्सङ्कः। कथम् १ 

गुणवुद्धिसमकारमपेक्लावुदिविनाक्ाद्टित्वविनाक्चे त- 

द् पेक्षस्यदे द्रव्येहति द्रव्यन्ञानस्यानुत्पात्तिप्रसंग हति, 
टेङ्धिकवजज्ञानमाज्ादिति चत्त, स्यान्मतम्--यथा 
ऽभृतं भूनस्येत्यत्च लिङ्गानावपि ज्ञाननाच्ाद्नुमा 
नम् तथा गुणावेनाक्ोपि युणवुद्धिमाञ्ाद् द्वे द्रन्ये इति 
प्रत्ययः स्यादिति । न विक्लाष्यन्ञानत्वात् । न हि वि- 
रोष्यक्ञानं सारूप्पाद्िलषघणसंबन्धमन्तरेण मावितु- 
महति । तथाह सूच्कारः “लमवायिनः इवेत्याच्छररै. 
त्यवुद्धेः श्वते बुद्धिस्ते कायेकारणभूते हति" । नतु खेङक 
कं ज्ञानममेदेनोत्पद्यत इति तस्माद्धिषमोयसुपन्या- 
सः। न । आद्युटपत्तः, यथा राब्दवदाकाच्ाभिति 

अच्र प्रीणि ज्ञानान्यादत्पद्यन्ते तथा दित्वादिज्ञा- 

नोत्पत्नावित्थदोषः । वधघ्यघानकपक्षेपि समानो दोष 
इति चेल् , स्यान्मतम्-ननु बवध्यचात्तकपक्षेपि तहि 
द्रन्थज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः। कथम् ? द्वित्वस्रामान्यबुद्ध- 
समकालं सस्काराद्पेक्ावुदडिविनाङशादिति । न! सम- 
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हन्ञानस्य सस्कारहतुत्वात्-समृहज्ञानमेव संस्कारका- 
रणं नालो चनज्ञानमित्यदोषः । ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्क 
इति चेत् , स्थान्मतम्-ननु ज्ञानानां वध्यघातकावेरोधे 

र + [0 ० 

ज्ञानयागपद्यप्रसंग इकति । न । अगनिनदयता- 
= € 

रवस्थानप्रतिषेघात् । ज्ञानायोगपद्यवचनेन क्ञानयायुग- 
पदुत्पात्तरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते 

(^ ® क ऋ £ [ (० [> 

न हि बध्यघातकनिरोधे ज्ञानयोयुगपदुत्पत्तिराडनः 
चयताश्च युगपद्गस्थानमस्तीति ॥ 

( व्योऽ ) यथा हि दित्वमकन्वाभ्यामेकचुद्धिषिषयनबुद्धिसष्िः 
ताभ्यामारभ्यते तथा दित्वादरप्यकत्वभ्योऽनेकविषयवुद्धिसदहिते- 
भ्यो निष्पच्तिरिति । उत्पन्न च त्रित्वादो तत्सलामान्यक्ञाने ततोऽपे. 
क्षाचुद्धर्विनद्यत्ता सा म्रान्यतज॒ज्ञानतत्सम्बन्घेभ्यो गुणबुद्ध दत्पथ- 
मानतेत्येकः कालः| ततांखत्वादिगुणबुद्धरुःपादः । गुणतज्ज्ञान- 
तत्सम्बन्येभ्यो द्रग्यबुद्धेरुत्पधमानताऽवक्षाबुद्धावनाश्लो सामान्यक्ना- 
नस्य विनदयत्ता गुणस्य विनद्यत्तद्यषामकः कालः । तता 
दभ्यश्चानस्योत्पादो सस्कारस्यात्पद्यमानता गुणक्ञानस्य विनश्यत्ता 
सामान्यज्ञानस्य विनाशोऽपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च गुणस्यापि नाशः 
दव्येकः कालः । ततः सस्काराद् द्रऽ्यक्ञानस्यापीत्यतिदेक्ताथः। आदिषप 
देन तु शतसंख्यदेरवरोधस्तत्र च दित्बोत्पर्यतिदेशा न सम्भ 
वत्येव । तथ!हि-द्रभ्यक्रातस्य युगपदिन्द्रियेण सम्बन्धाभावात्. 
गतेकगुणानामव्रहणेभक्षाकारणामाचात् कथं रातसंख्योरपात्िरिति। 
न चन्दियेणेकत्वसामान्यस्यैकस्मिन्द्र्ये खयुक्तसमवेतसमवायलक्ष- 
णस्य सम्बन्धस्योत्पत्तस्तस्येकताया द्रव्यान्तरगुणेष्वपि सदूभावात्त- 
दाृष्ट।नामेकेकशुणानां युगपत् ग्रहणाच्छतसंस्यात्पत्तिरिति वा- 
च्यम् । सवत्र तथ।मावेन शतसंख्या दत्पत्तिप्रसङ्गात् । तथाह 

न्दरियस्येकत्वसामान्येन सयुक्तलमवेतसमवायरश्चषणस्य सम्ब. 
न्धस्याविददाषात्तवुपन्रहादेकेकगुणानां श्रहणभ्युपगमे सवरिम- 
नद्रव्ये शतक्षख्यादयुत्पान्तिः स्यात् । न चतत्तस्मादपेक्षाकारणाभावा- 
वजुत्पत्तिरिति । न चापेश्षाबुद्ध विनेवोत्पात्तिः । गणनावेचभ्यं्रस- 
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ङ्।विव्युकन्यायात् । तदेतत् सर्वमसत् । सख्याव्यषहारस्य घास्त. 
त्वाव । शतसेख्यादिसद्भावासिद्धौ तस्याः क तकत्वात् अवद््यमुः 
त्पत्तिकारण वास्यम्  हइत्यन्यस्यासस्भवादिखक्चणेवापेक्षाबुदिः 
कल्प्यत इति । तथा चेकस्मिक्नेकगुणे क्लनेत्पत्तौ सत्यां संस्कारः 
स्योर्पादे द्वितीयेकगुणे ज्ञानस्यात्पद्यमानता पूर्वज्ञानस्य विन्य. 
त्त्येकः कालः । ततो द्वितीयेकगुणे ज्ञानस्योत्पादः पृगुणस्मरण- 
स्योत्पद्यमानता प्राक्तनसस्कारसहक(रिणा च ज्ञानेन सस्कारस्यो- 
त्पद्यमानत। प्राक्तनज्ञानस्य विनाश इत्येकः कालः । ततः स्मरण. 
स्यात्पादः सस्कारस्योत्पादो द्वितीयगुणन्ञानस्य विनर्यत्ता स्मर. 
णाचुभवो चापेक्षावुद्धिस्ततो दिच्वम्योात्पथमानतेव्येकः कालः| त. 
ता दिसस्यात्पादात्तउक्ञानस्योत्पद्यमानता द्वितविकगुणश्चानस्या- 
पि विनाश इत्येकः कालः । तता दित्वगुणश्चानस्योत्पादो द्रव्यक्ञा. 
नस्योत्पद्यमानता स्मरणस्य विनदहयत्तत्येकः कालः । ततो दरव्यज्ञान. 
स्योर्पादो गुणक्ञानस्य विनदयत्ता स्मरणस्य विनाश्स्तद्धिनाङ्ञा 
दुद्धिर्वस्य विनश्यत्ता तृतीविकगुणन्नानस्योर्पद्यमानतेव्येकः कालः । 
ततस्ततीयेकगुणज्ञानस्योप्पाद्) द्रव्यक्ञानस्य विनश्यत्ता द्विस्वगुण 
ञानस्य विनाशः पृवेंकगुणद्धितये स्मरणस्योत्पद्यमानता पूषसंस्का 
रसाचेषेनेकगुणक्षनेन सस्कारन्तरस्यात्पद्यमानता द्विस्वगुणस्य 
विनाच्च इव्यकः कारः । ततः स्मरणस्योत्पादः सस्क!रस्यात्पादः 
पकशगुणक्ञःनस्य विनक्यत्ता स्मरणाचुभवो चापेक्नावुद्धी ततस्तव. 
गुणस्योत्पद्यमानता द्रव्यज्ञानस्य विनाक्ा इत्येकः कारः । ततसख्ित्व- 
गुणस्योत्पादस्तञ्ज्ञानस्योत्पद्यमानता पकगुणन्ञानस्य विनादा इत्येकः 
कालः। ततस्ित्वगुणक्ञानस्योत्पादो दव्यज्ञानस्योत्पद्यमानता स्मरण. 
स्य धिनदहयत्तत्यकः काठः । ततो द्रव्यज्ञ'नस्योत्पादे गुणश्षानस्य षि- 

नश्यत्ता स्मरणस्य विनाशः तद्धिनाह्ात्रित्वगुणस्य विनभ्यत्ता चतुर्थे 
कगुणक्ञानस्योत्प्म।नतेत्येकः कालः । ततश्चतुकगुणन्ञानस्योत्पा 
वो द्भ्यज्नानस्य विनद्यत्ता गुणन्ानस्य विनाशः । ित्वगुणविनाशः 
सस्कारस्योत्पथमानतेत्ययं क्रमः चतुप्वादेस्वप्युह्यः। तावद्याव- 
दन्त्यत्रदेयैकगुणे कान कर्पनायातसंस्करेण च स्मरणस्योत्प 
द्यमानेति । ततः भराक्तनाशेवेकगुणविषयस्मरणस्योत्पादोऽन्त्यद्रभ्यै 
कगुणक्षानस्य विनदयत्ता स्मरणानुभवो चपेक्षाबुद्धिस्तेतः शतस. 

५९ । 
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ख्याया उत्पद्यम्रानतेव्येकः क।लछः । ततः दइातस्रख्याया उत्पात्तस्तज् 

क्ञानस्योत्पथमानता अन्त्यद्रथ्यैकगुणङ्वानस्य विक्ञाराः व्येकः का- 
कः। ततो गुणक्ञानस्योत्पादो द्रव्यज्ञानस्योत्पद्यमानता स्मरणस्य विन- 
प्यत्तव्येकः कालः । तदनन्तरमेतानि शतमिति द्रभ्यक्ञानस्योत्पादो 
गुणक्ञानस्य विनदयत्ता संस्कार स्योत्पद्यमानता स्मरणस्य विनाच्रः। 
तदनन्तर सस्काराद्द्रव्यक्षानस्यापीति। 

अन्ये स्वेकस्मिक्नेकगुणे ज्ञानं तेन क्रियते संस्कारः पुनरद्वितीयेक- 
गुणे क्षान तेन प्राक्तनेन चान्यः संस्कार इत्येषा कद्पना तावचाव- 
दन्त्यगुणे ज्ञानं ततः कल्पनाय।तसंसकारस्यामिभ्यक्तत्वाद् ्रोषेकगु- 
णविषयस्य स्मरणस्योत्पत्तिरनुभवस्य ।षेनदयन्त्यपक्षावु। दिः शतस - 
स्याजञनिकेति मन्यन्ते । न चन्तराटे द्वित्वायनुभवस्यापि सवदन 
दजुभवेन बाधेति वाच्थम् । कारणां शस्यैव कीतनात् , तथा दयेकगु- 
णायुभवजनितः संस्कारः स्मरृतिद्धारेण कातसतख्थोत्पत्तो कारणम् । न. 
चव दिच्वाधनुभव हति तस्यानुपन्यासो नाससवादिति । अथा 
स्त्वेवसुत्पात्तिः शतसख्याया श्रहण तु कथमिति चिन्त्यते। तथादहि- 
दम्यहातस्थ युगपादेन्द्रियेण घर्बन्धामावात्तद्र्तिनी शतसंख्याप्य- 
प्रत्यक्षेति कथमेतानि शतमिति प्रत्ययः स्यात् । अथान्त्यद्रन्येणेन्द्रि. 
यस्य संयोगात्तत्समरवेदा च शतस ख्येत्पक्नेति सयुक्तसमवायादुः 
पलभ्यत पव तदाशृष्टानि च पृ्वोपङन्धद्रव्याणीन्द्रिवसयोगाभावे 
पि विश्ेषणविशेष्यलक्षणेनैव सम्बन्धनेतानि शतमिल्यपरोक्षन्नानवि 
षयाणि भवन्तीति । तरिं सत्ताविशेषणेनारृष्टानामाकाशादानामपि 
प्रत्यक्षता स्यात्। न। अभिप्रायापरिक्ञानात् । तथा हतानि शतमित्थप- 
रोक्षश्षानस्य दष्टत्वादत्र कारणचिन्ता क्रियते । तत्र चान्यस्लम्बन्ध- 
स्यानुपरभ्येः शतसंख्यारृष्टानि विक्नोषणविक्लेष्यभवेनेैव प्रत्यक्षा 
णि । न चेवमाकारशादीन्युपलन्धपूर्वाणि । नच तेष्वपरोक्षं विक्षा- 
नमस्तीति नेवं कदप्यते । न चायद्रभ्यस्येन्द्रियेण संयोगाच्छत. 
संस्योपटमभ्यत, अन्त्यद्रव्ये समुत्पादात् । तथाहि--गणनाद्वरिणा- 
न्यद्रग्येकगुणोपलम्भादुपलन्धेकगुणेषु द्रव्येषु समवेता शतसंख्यो- 
त्पद्यते तेन पष्यति तत्सयेगेप्यसम्भवादृग्रहणम् । न चात्रा- 
यभवसदकरिणः संस्कारस्य संस्कारान्तरारम्भकत्वे घटान्यानु. 
मवजनितसस्कारस्याप्युभवान्तरसदकारिणः संस्कारारस्मकरव- 
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प्रसङ्गः, अद्ष्टकारितत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः । तथाहि-श्तससख्याधु- 
पभागप्रापकाटषटनियमादत्रेव विशिष्टसंस्क।रोत्पत्तिने घटादौ, तक्र 
हि कायामावादिति । कार्यसद्धावन च कारणपारेकल्पन। क्रियते 
इति । अत्रार्या सम्मवस्तत्रेव नियामकत्वमदष्टस्य न पुनदश्क 
रणप्रत्याख्यानामेति । तस्म।दषटसद्धवेपि गणनोपरम्भादपेक्षावु- 
दधः कारणत्व कर्पते । अन्यथा रीदवरवुद्धरदष्टस्य पकगुणस- 
दकारित्वेन शहतसख्याद्ारम्भकत्वे सवेद्रभ्येषु रातसख्याद्यत्पत्तौ 
रूपादि वच्चिरोत्पक्षतवात गणनामन्तरणवापलम्भःस्यात्। न चास्ति । 
अथासिभ्यञ्जक।भ।वादनुपरम्भ इति चन्न । सद्भावे प्रमाणामावा 
दित्युक्तोत्तरत्वात् । न चान्यदीयवुद्धिसंपादितान्यस्य प्रयक्षो पभ्धः 
ति । ईश्वरस्पादितास्वादादीनां भ्रल्यक्षता न स्यात् । तस्प्रादु. 
्न्यायेनोत्पा्तेग्रहण चत्यखमिति विस्तरेण । 

विनाशशामाह--न परमपेक्षाबुद्धिविनाश्त् कचिदश्रयक्िनाश्ा- 
दिति । कथमित्यव्युत्पन्नप्रहनः। तत्र द्विर्वस्याध्रयविनाशन विना. 
भिधानात् तत्समानतयाऽन्यज्जापि परिज्ञानं भविष्यतीति मन्यम 
7 द्विच्वस्यैव विनाश्पाइ-पदेकत्वाधारावयषे कमोत्प्यते विभ।- 
गस्योत्प्यमानत। । तदै वेकः्व सामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते । अपेक्षावुद्धेर. 
त्पद्यमानता । ततो विभागस्योत्पादो दरव्यारम्भकस्तंयागस्य विन. 
द्यत्ता अपेक्लावुद्धरुत्पादा द्वित्वस्योत्प्यमानता पकत्वसामान्य- 
क्ञ।नस्य विनदयत्ता । तदनन्तर संयोगस्य विनाशः एकत्वसाम।- 
न्यज्ञानस्य विनश्यत्ता । द्रव्यस्य विनदयत्ता । दरड्थस्थोस्पदः । त- 
स्सामान्यक्ञानस्योत्पद्यमानतेत्येषामेकःकालः। ततः सामान्यज्ञानस्य. 
त्पादः अपेक्षावुदध विंनदयत्ता द्रऽथस्य विनाशो गुणस्य विनश्यत्ता । 
ततो द्रव्यविनाश्चात् गुणस्य विनाशः । सामान्यन्नानास्चपेक्षाबु- 
द्धरिति । न चापेक्षाबुद्धि षिनारकायां गुणविनाक्रास मकालत्वादित्ति 
त्रञ्थविनाश्चस्येव कारणत्वं पूवैकाटत्वात्। यदा त्वपेश्चाबुद्धिसमक।लमे- 
कत्वाध।राघयवे कमे चिन्त्यते । तदोभयविनाद्ाष्पि गुणस्य विना. 

हाः सम्भवतीति हेयम् । शाभनमतद्धिधनमित्यादिना परपक्चप्रति. 
वेघह्वारेण स्वपक्षमुपसखंदरति-शाभन युक्तमेतत् दविर्वादयुत्फात्तिवि- 
धानम् । तत् कस्मिन्पक्ष हत्याह-वध्यघातकपनक्ष यद् ह्येकस्य ज्ञान 
सथोत्पादो ऽन्यस्य विनहयत्ता । सहानवस्थानलश्षणे तु विरोषे द्रष्य 
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काना जुत्पत्तिप्रसङ्ग इत्यशोभनम । तथाहि-सहानवस्थानलक्षणे षिरा- 

घरे द्र सखामान्यक्षानसमकालमपेक्लावुद्धिषेनाश्ात् गुणबुद्धिसमक्रा- 

ट द्विप्वविनाश्च तदपेक्षस्य दव द्रव्ये इति ज्ञानस्यानुत्पत्तिप्रसङ्खः। तथा 

निर्हतुकंता च विनाशस्य । यदेव विर्व सामन्यन्ञानस्यत्पादः तदे- 

वागेश्चावुद्धविनाश्च दव्येककालत्वान्न सामन्यज्ञानक्रायापेक्चावुद्धिवि 

नाद्याः । न चान्यत् कारणमस्तीति निहतुकस्व प्रसज्येत । न चत 

त्सम्भवतास्युक्तमेव । अथ यद्यपि गुणवुद्धिसमकारमपेक्तावुद्धि विना 

शाद् गुणस्य चिनाश्चः । तथापि लेङ्गिकक्ञानवत् ज्ञानमाच्राद्र द्रव्य 

दति ज्ञान भविष्यतीति परमतमाशङ्कते-टे ज्गेकवत् ज्ञानमात्रादेति चत् 

मरतमभित्रत स्यात्, यथा अभूतमवियमान लिङ्गं भूतस्य विद्यमान 

स्य लिङ्गिनो गमकमित्यत्र सूत्र लिङ्गभावपि ज्ञानमातदूनुमानमेष् 

म तथाहि ज्ञानेन जानमनुमीयते इति ज्ञानस्य ष्लङ्कत्वादवश्यग्र 
हणम् । ततस्तस्य विनभ्यत्ता अविनाभावसम्बन्धस्मरणस्योत्पद्य- 

मानता तदनन्तरमविनायावसम्बन्यस्मरणस्यात्पद्ययपमरानता तदन 

नतरमाविनाभावस्तम्बन्धस्मरणस्थात्पाद। लिङ्गभूतक्ञानस्य विनाक्लः 
तजन्नानस्य विनदयत्ता परामराज्ञानस्यात्पर्यमानता ततः पराम. 
दाङ्ञानस्योत्पादोऽविनाभावसम्बन्धस्मरणस्य विनदयत्ता लिद्धक्चा- 
नस्यापि विनादा इति निविंषयात्परामशज्ञानमात्रादेव ज्ञातरि प्रति. 

पात्तिमवतीति दृष्टम् । तथा गुणविनाश्े गुणक्ञानमाजत् दव्यप 

प्यः स्यादिति । 

अन्ये तु यथाऽ्मूतमविद्यमानं वषक्रमे भूतस्य विद्यमानस्य वा- 

यवञ्चसयोगस्य लिङ्गम् तथा गुणविनाक्चेपि तज्ञक्ञानमाजात् द्र्य. 
ज्ञानमिति मन्यन्ते । न चतद्युक्तम् । तथादहि-नाविद्यमानं कम वि. 

द्यमानस्य वाय्वन्नसयगसरव सदव रङ्गम् । क ताद् वषकमायुत्पा 

दो व्यभिचार । स च स्वरूपेणारस्त्येवेति कथमविद्यमानम् । अथ 
भावरूपतया तस्यासत्वम्, तदहि भावस्याप्यमषरूपेणासतस्वमिति 

सर्वस्यासस्छमेव स्यात् । तस्माद्षकमानुत्पादो विद्यमान पव नलि. 

ङ्गमित्युदाहरणान्तरमेव न्याय्यम् । प्रतिसखमाघानमाह यदुक्तं छेद्धि- 

क्चानवत् दव द्रष्य इति ज्ञानं भविष्यत्तीति । पतन्न-विष्ठोष्यज्ञानत्वात् , 
तथाहि-द्विस्व।चुरगणेत्पयमा नत्वात् दे द्रष्ये इति विश्लेष्यज्ञानमतो 
विधमानस्थेव गुणस्यान्न व्यापारः कल्पनीयः । वथादहि-वस्मान्न वि. 
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शष्यज्ञानं विक्ोषणसम्बन्धमन्तरेण विश्ेषणसम्बन्ध विना भवितमरद- 
तीति । तदुत्पत्तौ विशेषणतजक्ञानतत्सम्बन्धानां कारणत्वात्, 
अन्यथा हि सकलक्रारणानां विशेष्यक्ञानात्पत्तो विश्चेषव्यापाराव 
चेषण नयतस्येव विहाषणत्व न स्यात् । अतो विद्षणतजज्ञानतत् 
सम्बन्धवना कारणत्वम् । तथाचार सूजकारः “समवायेनः भ्वत्या 

च्छरुस्यवुद्धेः श्वत बुद्धिस्ते कार्यकारणभुनेः इत्यनेन सृत्रकारस्या- 
प्ययमथऽभिप्रन इति दशेति । तयाहि-दत द्रभ्यं तस्य भावन्ध्वे- 
त्य श्वेतगुणः तस्मात्, किवेाशेएात् ? समव्रायिनः समवायेन स- 
म्बन्धाच्छ्रुत्यवुद्धेरिति इवतगुणवुद्धेः। पतस्मात् का!रणत्रयात् इवेत- 
बुद्धि विशेष्यज्ञान श्वत द्रवयमुत्पद्यते। ते पुन्विरोषणविशेष्यवुद्धी का- 
यैकरारणभूते कायकारणस्वभ।व दइति।नचलङ्गिकन्ञानलङ्गानुरक्तमि- 
ति लिङ्गभावेप्युत्पद्यत इत्याह-न तु कङ्कं ज्ञानममेदेन लिङ्घानुरा- 
गणोत्पद्यते तस्मारद्विषमोभ्यमुपन्यास इति । याऽय लङ्कन्ञानवद द्रभ्ये 
दति भविष्यतीव्युपत्यासः स विष्रमः-प्तमा न भक्तीति । तथाहि- 
विशेष्यज्ञाने विशेषणानुराग इति लेङ्गिके त्वनुरागाभाव इति वैष 
म्यम् । यदि वा विष्रमा$यमुपन्यासः। उपन्यस्यते साध्यसाधनयो 
रस्मिन् भ्याप्िरिव्युपन्यासो टाङ्गकवदिति रश्न्तः। सच विषमो 
लिङ्कानुरागश्ञुल्यतया तस्याविशेष्यज्ञानत्वादिति। 

सन्येतुते विश्चेषणतजज्ञाने कायस्य विशोष्यज्ञानस्य कारणभूत 
तस्मात् गुणं धिना न द्रव्यज्ञानमिति मन्यन्ते। तच विक्ेषणविक्ेष्य 
बुद्धी का्यकारणभूते न पुनः प्षवे विज्ञानम् तथाभून प्रमाणाभावात् 
पतेन सकठनाज्ञान निरस्तम् । विदराषणविशोष्यज्ञानव्यतिरेकेण क्ञा- 
नान्तर प्रमाणामावापदत्यङम् । 

ननु द्धिच्ोत्पत्तेः प्राक् क्षानद्वयमेकत्वसामान्यज्ञानमपेक्षा- 
ज्ञान च, उत्पन्न तु द्विसे तस्लामाम्यक्षान गुणक्ञन द्रव्यज्ञान 
चति श्ानपञश्चकं यदि क्रमेणोत्पद्यते स कस्मान्नोपरभ्यते। अनु 

पल मान्नास्तीति । परस्तक्निषधाथमाह--नादरुप्पत्तारति । य 
दुक्त क्रमस्यासरवानत्यतन्न । अद्ुभावत्लन चचमनस्यापिक्रम 

स्यासंवेदनात् । अथाश्ुरपत्तः क्रमस्याग्रहण कास्मन्युपलन्बमि- 
त्याह-यथा हाभ्द वदाकाशामित्यत्र शब्दश्चानमाकाराज्ञान शब्दाका- 

शा खम्बन्धह्वानं चेति जीणि क्ञानान्याश्चुह्प्न्ते हति क्रमस्याग्रह- 



७० सरीक्रप्रशास्तपादभाष्ये 

णम् , तथा द्िखादिज्ञानोत्पत्तो आश्चुभावित्वनेव क्रम।प्रहणमित्य- 
दोषः ।न च ज्ञानानां सह।नवस्थानरक्षण पष विरोधे क्ञानानामाश्नु 
मावित्वेनात्पत्तः, अविनष्टे हि गुणे द्रभ्यज्ञान भविष्यतीति प्रतिस 
माधानमेतदिति वाच्यम् । शीघ्र कारणसद्धावेन कायस्यापि तथा 
भावात् । अवदय गुणवुद्धि समकालं गुणविनाशे तद्ायत्तस्य द्रव्य. 
क्।नस्यानुत्पत्तिरिति दूषणस्याय्यावृत्तेः। यदि ज्ञानयोः सहाविरोधना 
वस्थानं नास्तीति सहानवस्थान विवक्षितमविवाद पव । अथेदानीं 
सहानवस्थानलक्षणविरोधाद्वध्यघातकपक्षपि सपम्रान दूषणमिति पर- 
म्रतमााङ्कमान इदमाह-वध्यघातकपक्चेपि समानो दाब इति चत्। 
स्थान्मतमसिप्रेतमिति सग्रहवाक्थम् । अस्पतु विवरणं वध्यघात 
कपक्षेऽपि तदहि द्रथ्यक्ानानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति। तथाहि-यदि गुर्णवुद्धिसः 
मकार गुणविनान्चे द्रव्यज्ञानाचुत्पत्तिस्तहिं बध्यघातकपक्षेपि तस्या 
नुतपत्तिरव । कथं सामान्यबुद्धिसमकाटं सस्कारापेक्षाबुद्धि 
विनाङादिति । यथा ह्यपेक्षाबुद्धिरद्धित्व जनयति प्वं सस्कारम 
पीति । ततस्तस्या विनद्यत्ता । दिखसामान्यक्षानस्यात्पद्यमानता 
ततो द्वित्वसामान्यस्योत्पादो गुणज्ञानस्योत्पद्यमानता । अपेक्षावुद्ध- 
विनाशो गुणस्य विनभ्यत्ता ततो गुणज्ञानस्यत्पादोऽपेक्नाबुद्धिषि- 
नाद्यात् गणस्य विनाशन इति तदपेक्षत्वाद् दभ्यज्ञानस्यानुत्पत्तिरेव । 
न । सखमहक्ञानस्य सस्कारहेतुत्वादिति प्रतिसमाधानम् । तथा 
हि-यदुक्तमपेक्षावुद्धः सस्काराद्धिनाक् दति। तन्न। समुहक्ञानस्य 
पटवभ्यासादरपरत्ययस्य सस्कारदेतुत्वादिति। स्रहोक्तविंवरणमाद- 
समुहज्ञानमेव सस्कारकारणम् , नाङोचनाक्ञानमपेक्षाक्ञानमिति त 
स्माददाषः । किमन्न प्रमाणमिति चेत । स्मरणानुत्पत्तिद्रव्यज्ञानोत्प. 
सिश्च । तथाहि-~यत्र स्मरणं तत्रेव सस्कारकट्पना क्रियते । नचा- 
भ्र तदस्तीति अभ्युपगमे दव्यक्ञानमेष न स्यात् । तद्रष्टमतस्तदन्य. 
थायुपपरस्या्पेक्षाबुद्धः सस्कारजनक्त्व निश्चीयते । प्रकारान्तसभा- 
वात्। अथेदानीं वध्यघ।तकपक्षेपि पराशाथमाशङकते-क्ञानयोगपचप्रसङ्ग 
इति चेरस्यान्मतमिति सङ्कदाक्तर्बेषरणम् । नयु श्ाननां वध्यघा- 
लकविरोधे क्षानयोगपच्प्रसङ्ग इति । तथाच यदि ज्ञानानां वध्यघा- 
तक लक्षणो विरोधः-तदेकस्यावस्थाने दहिवीयस्योत्पादात् ज्ञानयौ. 
गप प्रसञ्यत श्त्वनिष्टापादनम् । तज्नानिषटम्) अविनहय तोरवस्थ।नप. 
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तिषेधात् । तथाहि क्ञानायौगपद्यवचनेन प्रयज्ञायांगपद्यास्च प्रतिश- 
रीरमेक मन इति सूत्रेण युगपदुत्पात्तिः अषिनदयतोश्च क्ञानयोः 
परस्पराविरोघनावस्थानं प्रतिषिध्यते । वध्यघातकाैरोधे सुभय 
मपि नस्तीस्याह न हि षध्यघातकविरोधे श्च।मयोयुगपदुत्पत्तिः 
आविनद्यताश्च युगपद् वस्थानमस्तीत्यदुष्रणमतत्॥ 

द्ददानामुद्शवतः लक्षणपरीक्षाथं परिमाणं मानम्यवहारकार- 
त्यादि प्रकरणम्-- 

( भा० ) परिमाणं मानव्यवहारकारणम् । तच्चतु 
वधम्--अणु मददाघे हस्व चान । 

तत्र महद् द्ववध-नित्यमनित्य च । नित्यमाक्रा- 
त्राकालदिगार्मख परममदत्वम् , अनित्यं त्यणुकादा 
घेव । तथा वचाण्वपि दिविध-नित्पमानित्य च । नित्यं 
परमाणुभनस्खु तत्त पारमाण्डल्यम् । अनित्य दुज्यणु- 
क एव । कुवलछयामलकबिरट्वादिषु महत्स्वपि तत्प्रक- 
षं भावा नावमपेश््य माक्तोऽणुत्वव्यवहारः । दी चत्वहु- 
स्वत्वे चोत्पाश्महद णुत्वेकाथेसमवेते । समिदिष्चुवंशा- 
दिष्वञ्नसा दीर्चष्वपि तदकषमावाभावमपेक्षय षा 
त्ता हस्वत्वव्यवदह्ारः। 

अनिल्यं चतुर्विधमपि सख्या-परिमाण-प्रचययोनि 
तत्रह्वर बुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ना परमाणुद्यणुकरषु बहुत्व. 

सङ्ख्या तैरारग्ये का्द्रव्ये त्षणुकादिलक्षणे रूपादय. 
त्पल्िसभकाटं महत्त्वं दीचत्वं च करोति, 

दिषदुभिमदद्धिदचारन्धे कायद्रव्ये कारणमहत्वा 
न्येव महर्वम।रभन्ते न बहुत्वम् । समान सहुयेद्चा- 
रञ्घेऽतिक्रायदशानात्। 

` प्रचयश्च तूलपिण्डयोवेतमानः पिण्डारम्मक्षावयव. 
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हारो मुख्यापेक्षस्तबदयमणव्यवहारोऽप्युपचरितत्वान्मुरुय पूव इत्यः 
णुत्वासद्धिः । तथाच कुवखयादिष्वण॒व्यवहारो मुख्यपूचको भाक्त- 
व्यवदारत्वान्माणवक सिहभ्य बह्।रवत् । यथाच महस्वाणुत्वयोनि- 
त्यानित्यमेदो नैवं दौ घत्वह्ुस्वत्वयाराश्रयान्तराचुपपत्तेः । क वा त. 
योवत्तिरिव्याश्ङ्कचाह दीघत्व च हस्वत्वं चति दार्घत्वहस्वत्वे ते चो. 
त्पाद्यमहदणत्वेकाथसमवेते-उत्पाय च ते महद णुत्वे चोत्पाद्यमदहद - 
णुत्वे ताभ्यां सहेकस्मि्न्थं समवत । तथाहि-यणुकादावुत्पादं 
महस्वे तत्नैव दीधेत्व च्यणुके चाणुत्वं तत्रव हुस्वत्वामिति परमा 
णूनां परिमण्डलत्वान्न इस्वत्वमाकाश् देग्यापकत्वाश्च न दीघत्वं 
तष्धिपरीतेषु तषश्चवहारद हानात् । अथ शणुक पव हस्वत्वमित्युक्त- 
मन्यन्नापि तश्यवहारापटध्भेः । तन्न । बाधकसद्धावेनान्यन्रापच- 
राभ्युपगमादित्याह--समिदिष्षुवश्ादिष्वेजसा दीघस्घपि तत्प्रत्कष- 
भावाभावमपक्ष्य भाक्तो हस्वत्वव्यवहार इति  तथादि-समदा- 

दिषु दीत्वोप्पन्तो कारणसद्धावादंजसा मुख्यया चस्या दौर्धत्वं 
ही्धप्वरपि हस्वत्वन्यवहारो दष्ट इति मुख्यासम्मवात् उपचारः 
कदप्यते । समिद।यपेक्षया दीघेत्वातिश्चयस्तस्य भावो विद्यमानता 
वराद तदभावमपेक्षयक्चो हस्वत्वव्यवहारः । समिधमपक्ष्येक्चो दी. 
धत्वातिङ्ायः । तञ्च तद् भावमपेकष्य साभाध हस्वव्यवडारः । यदि 
वा मुख्यहस्वत्वस्य सद्भावे कि प्रमाणम् ? उपचरितो हस्वन्यव- 
हारः । तथाहि समिदादिषु हस्वव्यवहारो मुख्यपूवेकः भाक्तम्यव 
दारस्वात् माणवके सिहव्यवहारवदिति । 

पव चातु्िध्यमुकत्वोत्पत्तिकारणमाह- अनित्य चतुर्धि- 
धमपि 'सस्यापरिमाणप्रचययानीति । सख्या च परिमाण 
च प्रचयश्चेति लख्यापरिमाणप्रचथाः ते योनिः कारणम 
स्येति, सख्यापरिमाणप्रच्येः समस्तव्यस्तेजन्यत इति वा 
कयार्थः । तथा च सुत्र--कारणबहूत्वात् कारणमहच्वासप्रचय- 
विशेषाश्च महदिति । अनिव्यग्रहणम् नित्यग्युदासा्थम् । चतुविंधमि- 
ते--न्यूनताव्यवच्छेदः । सुब्राथप्रक्रमस्य विवक्षितत्वादुदेशातिक्र- 
मेण मह च्वोत्पत्तो कारणमाह ~त इदवरबुद्धि मपक्ष्योत्पन्ना परमाणुद्य 
गुकषु बहुत्वस्तख्या तंरारज्धे उयणुकादिलक्षणे कायद्रव्ये रूपादय 
त्पासमकाट महुच्वं दीघत्वं च करोति । तथाचवरबुद्धिनित्या 
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सकलाथेविषया चेत्येकैकशुणालम्बनास्त्यव । तामपेश्येकेकगुणेः 
परमाणुध्यणुकषु जित्वमारभ्ग्रते । परमाणुद्यणुक्रेपष्विति--द्यणुक- 
ञ्यवच्छद्ाथम् , परमाणुभ्याम्ेव द्यणुकमारभ्यते न द्यणुकराभ्यां 
व्य्थारमप्रसङ्गादित्युक्तम् । अतः परमाणुद्यणुकारष्ये कार्यद्रज्य 
इति । तैरारन्धम रूपाद्यपि भवतीति तन्निषेध द्रव्यन्रहणम् । दव्य. 
पद च द्रभ्यत्येपि वत्तेत इत्याभिव्यक्तिविवक्षया तदप्यारब्धामिति 
कायैग्रहणम् । उग्रणुकादिलक्षण इति । उ्यणुक च तदादिलक्षणं का- 
रणकायस्वरूपञ्चति । यदि वा सवमहद्द्रव्याणामादो लक्ष्यत इत्या- 

दिटक्षण तस्मिन्नुत्पन्ने रूपाद्यत्पत्तिसमकालरं द्यणुकेषु वत्तेमान 
त्रित्वं महत्वं दीघत्व च कर।तीति । तथाहि-कायेवस्तुनो सम. 
वायिकारणपू्वकत्वं दष्ठमिति उयणुकस्य समवायिकारणत्वादन्ये- 
नासमवायिक्रारणन मवितव्य द्यणुकषु च मटस्वस्याभावान्न का 

रणगुणपूवंकस्वम् । अथ।णुपरेमाणद्व उयणुके महत्वे कारण- 
परिमाणात् कार्यपरिमाणस्वातिश्चयापरुब्धस्तथा च परटापेश्चया 
वुक्ष्मास्तन्तवः तदपेक्षया तदंशव इति इष्टमेव अणुक पेक्षयाऽति 
यपरिमाणसम्बन्धि उयणुक्र भविष्यतीति । तदसत् । यच्छब्द - 

वाच्यं कारणप्ररिमाण तच्छन्दरवाच्य कायपीति उप्णुकं द्यणुक्परि- 
माणमेव स्यात् । यथा महच्छन्दवाख्यात्तन्तुगणात् उत्पद्यमानः 
पटः तच्छब्दवाच्य इति । प्वमणुपरिमाणादणुपास्माणमेव 

स्यात । परभाणुपरिमाणाच्च द्यणुकेपि परिमाणमिति कल्पनाया. 
मणुसस्याखम्भवे कथं तस्मान्मदस्वमिति । न चाणुत्वस्थासम्मवे 

परमाणुरिति युक्तम् । तथा चाणारतिशयेनाणुः परमा 
णुरिति व्यपदिश्यते । अन्यथा हि विशोषणमनथेकमेव स्यात् 

उयवच्छेद्याभावात् । महस्व चापेक्ष्याणुव्यबहारः । न च परमाणुरि- 

ति। न च महत्वममणुपारिमाणस्य क।रणत्वाभ्युपगमे, तस्मा 

दण्व भाव परमाणुव्यवद।रोच्छेदश्रसङ्गत् न परमाणुपरिमाणं 
कारणम् । इतश्च परमाणुपरिमाणस्याणुत्वोत्पत्तावणुत्वस्य महसो 

त्पत्तावसमवायिकारणत्वमयुक्तम्-अत्थन्तसमानाजातीयस्यासनवा- 
पिकारणस्धोपटन्धेः । तथाचात्यन्तं समानजातायमसमवापिका- 
र्णम्, यथा श्ुक्ततमाद्पाच्छुङ्कतममव रूपम् । अत्यस्तावज्ञाताय चं 

चथा सयोगाच्छब्द इति । न चवम्णुपरेमाण मदस्वात्पतसतो परभाणु 
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परिमाणं चाणुत्वोत्पत्ताविति तस्यापि परिमाणस्वान्नात्यन्त विजा 
तीयत्वम् । परमाणुत्वं चाणुत्वस्येव विोषोऽणुत्वं च महस्वाज्ञात्य- 
न्तरमेवेति नात्यन्तस्तमानजातीयम् । न चान्न प्रचयः सम्भवति, 
रुपादीनां स्वकाय सामथ्योवधारणात् । अतः सस्येवासमवायिकारणः 
मिति कदप्यते । प्रत्थासत्तिमहती । तथाच महत्व दीघत्व च उय- 
णके वत्तते उयणुकं च व्यणुङ्ेषु त्रित्वमपि तेष्वेवेति कायकारणेका 
थंसमवायलक्चणा प्रत्यासतिरिति । 

नम्वेवमीदवरवुद्ध नित्यत्वाद् द्यणुकानां च कालान्तरमवस्थाना- 
दवस्थायेत्वमेव सद्याया नित्यद्रब्यसमवेतायाश्च नित्यत्वमिति । 
नेष दाषः । सख्यायाः कायत्वाद वदेयं विनाशित्वमिति । निरं तुकवि 
नाश्चप्रतिषधेनास्या 1विनाश्हतारभावार्स्थितिहेत्वदष्टाभावादिनाशः 
कटप्यते । यदि वेदवरशब्दो यागीदवरे वत्तते इति तद्रद्धेरनित्य- 
त्वात्तद्धिनाश्ो घरत प्व सख्यायाः, तथाहि-द्यणुके क्रियोत्पन्ना 
यदेव विभागमारमते सयोगस्य विनभ्यत्ता तदेवेकत्वसामान्ये ज्ञा. 
नमुत्पदते । अपेक्षावुद्धे रत्पद्यमानता ततः सयोगस्य विनाशः उत्त 
रसंयोगस्योत्पद्यमनता अपेक्षाबुद्धंरुत्पाद खित्वस्योत्पद्यमानता ततो 
द्यणुकाभ्यां संयोगस्पोत्पादरूयणुकस्योत्पद्यमानता विभागकमेणो- 
विनदयन्ता तित्वस्यात्पादः तत्तामान्यन्ञानस्योत्पद्यमानता ततस्ञ्य- 

णकस्योत्पादो विभागकमणोविनाशसित्वसामान्यक्षानस्योध्पादो 
महत्वदीधत्वयोरुत्पद्य मानता अपेक्षाबुद्धर्वेनदयत्ता तित्वगुणवुद्ध. 
रुत्पद्यमानता ततां महस्वदीधस्वयोरत्पादो ऽपेक्षाबुदधर्विनाशः जित्व. 

गुणस्य विनदयत्ता गुणवबुद्धरुत्पारो द्रभ्यक्ञानस्यात्पद्यमानता, 
ततो दव्यश्ञानसमकारं स्रित्वस्यापि विनाश इति । मह. 
त्वान्महस्वमुत्पद्यत शत्याह-दिषहमिमदद्धिश्चारन्धे कारणमह- 
स्वान्येव महस्वमारभन्त इति । दे च बहुवश्च तेद्िबहुभिः। 
किवििषैमदद्धिररन्धे कायंद्रव्ये कारणगतानि महस्वान्येष 
महस्वमारमन्ते न बहुत्वम् । कथम् १? सलमानसख्येः कारणस, 
रब्धे कार्येऽतिशशयदशेनात् । तथाहि--स्थुरे्तुर्भिरारन्धं कायेन. 
कमन्येख्च सुषम तुभिरेव, यत्त स्थूरेरारग्धं तद तिशयेन महत् सम्प. 
त इति मष्टस्वस्येब कारणत्वं स्स्यायाञ्चोभयनत्र साधारणत्वाद् 
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कारणत्वे परिमाणस्याविशेषः स्यात् । यत्र च दयोरारम्भकत्वम् तत्र 
बहुत्वासम्भवेन मद चखस्येव कारणत्वमिति । 

अन्ये तु सख्यायाः परिमाणवदन्वयग्यतिरकाभ्यामन्यन्र साम. 
ध्यावघारणादिदहापि कारणत्वमिति मन्यन्ते । यश्चद् समानसस्यै- 
रारब्धेऽप्येकत्रातिद्ायदशैन तत्सख्यायाः कारणत्वप्रतिषधपरम् । 
परिमाणत्वस्याष्यकारणत्वप्रसङ्गात् । तथादहि-यथा समानसस्ये- 
रारब्धमयेक्ष्य तत्र परिमाण।तिशशयः यथा स्थुखुतयेः समानसस्येः 
रारब्धमपक्ष्य तस्पारमाणस्यानतिद्योपङन्चः परिमाणस्याप्य. 
कारणत्वं स्यात् । तथाभ्थिक्रपरिमाणपेक्षयानतिकह्ायसद्धविष्ये. 
तत् कारणम् अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां सामथ्याचगतरिष्यते । तत्स. 
धावे तस्य भावस्तदभावे चाभाव हइत्यतत् सख्यायामपि समानम 
यदि चाज मह्वोत्पत्तावकारणं सख्या तहिं स्थुटेसखिभिरारन्ध. 

मेकमन्यञ्चतुभिर्त्युभयत्रापि कारणपरिमाणस्याविश्तेयात् कार्य. 
परिमाणस्याविश्तेषः स्यात् । न चतत्, चतुर्भिरारन्धे परिमाणाति- 

रायद दीनात् । अतः स्यापि कारणमिति । तथा समानसस्पैः 
समानपसिमाणेञ्यारण्पे मदस्वमुभाभ्यां सम्पद्यत इति युक्तमन्य. 
ओआभयोः सामरथ्यावधारणादिह प्रत्यासन्नत्वश्चेति । तथाच जित. 

न्तुकादि परिमाणं त्रितन्तुकादौ वत्तेते । ज्ितन्तुकादि च तन्तुषु 
तत्परिमाणं च तत्सख्या च तष्वेवेति कार्यकारणेकाथसमव। 
यलक्चणा प्र्यासत्तिरिति । कथं तर्दीद् वाक्यम्-कारणमहरवान्येव 
महस्वमारमन्त न बहुत्वामिति । अवघारणप्रातिषधाथम् । तथाहि-- 
यदुक्तं समानसंख्यैरारस्धेऽतिशयद शेनात् कारणमहत्वान्येव मह 

तवमारभन्ते इति । पतन्न । बहुत्वस्या्युक्तन्यायेन कारणत्वात्) 

यदि वा समानसष्येरर्धेऽतिश्यदक्षनादिति महत्वस्य कारणत्वोप 
दश्षनमेतत् नाव धारणम् हति । प्रचयस्य कारणत्वमाद-प्रचयश्च स्थुल. 
पिण्डयोषं्तमानः पिण्डारम्मकावयवलाथ्रसयोगापेक् इतेरतरपि- 
ण्डावयवसयोग पक्षो बा दितूलकं महस्वमारमत इति । तुखपिण्डश्च 
तूलपिण्डश्च तूरुषिण्डो, तयोवंत्तेमानः सयोगः प्रचयः, किविशिष्ठः 
पिण्डा(रम्मकप्रशिथिटसयागापेक्ष इति । पिण्डारम्भकाश्च प्राशि. 

सयोगाश्च तानपेश्चत दति तदपेक्षः इतरेतरपिण्डावयवस्तं यागापक्चश्चति 
ला समुच्चयेन तु विकद्पः। अपेक्षाकारणत्वेनभ्यु पगतयोरूमयोरप्यन्र 
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सद्भावात् । इतरस्य पिण्डस्यतरपिण्डावयवेः सयोगस्तयतरस्ये- 
तरावयर्वारति । इतरेतर पिण्डयोव। येऽवयवास्तेषां सयोगास्तानप- 
श्वत इति तदपेक्षः । सच द्वाभ्यां तूखकाम्यामारन्धेपि द्वितूखकं महः 
स्वमारथत इति । चित् काद्।वप्येतत्ल मानम् । प्रत्या त्तस्तु महती 
द्वितककपारमाणद्धितूकक वत्तते । द्वितूखक तु तूखुपिण्डयोस्तत्स. 
यागापि। तत्नैव बहुत्वमहर्वयाः सखद्धावेपि कारणत्वप्रतिषेध इर््ाह~ 
न वहुत्वमहत्वानि तलका महस्वमारमन्ते। कुतः? समानसस्या- 
परखपरिमाणेरारव्धेऽनिङ्ायदङ्रनात् । तथाहि--चरिभिस्तरपिण्डः 
पञ्चप्रेः प्रखिथिरावयवसयोगरारब्धमकमन्यच्च तद्विपरीते. 
स्तन्न यत्प्रशिथिखसयागावयवेरारन्धं तत्र परि्माणा्रेशयो दशः 
इति प्रचयस्यैव कारणत्व न सख्यापलपारेमाणानाम, त्ठ्कारणत्वे 
चोमयत्रावेह्ाषः स्यात् अभे पलस्य सवत्र परिमाणाकारणत्वात् 
प्रलक्तयभाचे न युक्तः प्रतिषघः । तथाहे--पाषाणाद्रौ परातिद्य. 
सद्धावपि परिमाणस्यातिशयाथाचः तृलपिण्डादौ च तदेमाचे- 

प्यतिश्यापलन्धः न पलस्य गुर्त्वष्वङ्ञषःवात् कारणत्वम् । किम 
धस्तच्र प्रतिषधः । व्यामाहपप्रत्तिपध्ाथः, तथा च परे व्यामोहाय 
द्यवविधस्यापि पटस्य कारणत्व प्रातिपद्यरन् । तदपि नास्ति । 

समानपङेरारब्धऽतिशश्यदश्ेनात्) अन्ये त्वस्येव दारस्य परिहारा 

पक्षब्दस्य समानरब्दपयायतां व्रवते-समानससख्वापटपरिमाणेरि 
ति । समानसच्येः समानपःरिमार्नोर्त्यथः । 

ननु चायुक्तमवधारणं श््रचयस्येव कादणत्व मितिः वहुत्वमहस्व. 
योरप्यन्यन्न सामय्यावध्ारणे सतीह प्रत्यासन्नत्वात् । न च समान- 
सख्यापरपरिमाणरारच्धेप्येकजातिश्चयद रेन बहुत्वमहत्वयोः का. 
रणत्वप्रतिषघे हेतुः,अन्यापेक्चयानतिश्चयसद्भाव प्रचयस्याप्यकारण. 

त्वग्रसङ्कात् । तथ।!हि-समानसख्यापटपारेमाणेः प्रदिथलावयव. 
सयोनश्चतर्भिरारग्धमेकमन्यच्च तथाविधसखिभिरिति चतुर्भिर।र्धे. 
तिक्थदशीनात् संस्यापि कारणम् । तथा स्थूटेश्चतुर्भः प्रश्चिथिकाः 
वयवस योगैरारन्धमेकमन्यच्च स्थूरुतमेस्तथाविधेरेवेत्य्र कार. 
ण-परिमाणातिश्यन कार्यपरिमाणस्यातिद्ायोपलकन्धेः परिमाण 
स्यापि कारणत्वम् । यत्र त॒ समामसख्यापरिमाणेः परक्िथिलावयव 
संयोगारन्यर्मदत्वमारभ्यत, तज्राविज्ञेषण तितयस्यापि कारण. 
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त्वमन्यत्न सामथ्याच्धारण सताह प्रव्यासन्नत्वात् । चाक्ष्यस्य तु 
प्याख्यान पृववत्। 

अणुत्वोत्पत्तां कारणमाह द्वित्वसरख्या चाण्वोवेत्तमाना श्यणुक 
ऽणुत्वमारभत शति । दणुकाणुपरिमाणं काय्यै तस्यहि समवायिः 
कारण ्यणुकमित्यन्यनासमवायिकारणेन भवितव्यम् । परमाणुपरि- 
माणस्य चारस्मकत्वप्रातिषधेऽन्यस्य चासम्भवाद्टिरवसस्येचाण्वोर्व- 
तमाना कार्यकरारणेकाथसमवायेन च्यणुक।णुपरिम।णोत्पत्तावसमव।. 
यिक्रारणमिनि । अणुराब्दश्च सामान्यञब्दत्तात्परमाणाचपि व. 

सत पच, अणुन्वे सनि परम इति विक्षणात् 1 विनाश्चस्तु द्िव्वस- 
सख्यायाः पूवदद्याख्येयः ॥ 

दीधत्वोत्पत्तो कारणमाह -महत्ववन ञणकादौ कारणवह्टुत्वम, 
हस्वसमानज्ातीयप्रचयेभ्या दाचत्वस्यात्पत्तारति । यथा हि महश 
कारणवदुत्वसरमानजाकायप्रचयम्या अवस्यव दौ्धत्वमपीति ॥ 
उ्यणुके कारणवहुल्यादेव दीधत्व द्वनन्तुक कारणद्रीघत्वादेवे- 
ति चितन्तुकादो चष्ुस्वदाय्त्वाभ्यां तूककादौ परशि. 
खावयवसयेागारब्धैः समस्तैः कारणवहुत्वदी घत्वप्रचयर्दी धत्व. 
मारभ्यन इत्यतिदेशाथः । तश्ाणात्ववद्रित्वसख्यातो हृस्वस्वस्यो- 
च्प्तिरति । यथा कारणान्तरासमवाद्त्वसख्य।णुत्वस्यो 
स्पत्तावसमवायिकारणमवं हस्वत्वस्यापीवि । अथ क्षमान 
जावीयकारणाजन्यत्वात् उयणकादिषु चत्तमानयामेहच्वदी्घत्वयोः 
परस्परतः; को विद्ाषः द्यणक्र चाणत्वहस्वत्वयोरिति। यतः कार 
णभेदात् भिद्यन्ते पदाथ महच्वदी घत्वादौ तदभाव इति, तन्नभ 
वति । मासमेदेन मरस्वदी घत्वयाभदसद्धावे सति तज्ञनकयोः का 

रणस।मग्न्यो संदापपत्तः । तथाहि - कायमदन सामत्रीमदो ज्ञाय. 
ते स चदहास्त्येव, प्रतिभासमदादिव्याह-तच्रास्ति महर्वदौीघेत्वः 

योः परस्परतो विराषः । कुतो ? महत्छु दीघमानीयतां दीघेषु मह- 
दिति व्यवहारहश्चनात्। अन्यथा दि महस्वविश्षात् ततो दीधत्वेना- 

तिशाय्यानयन दीधेषु च महस्वेनेति न स्यात् । दण्ञचनत् । तस्मादी 
त्व महस्वात् मेदन प्रतिपन्नं महस्वं च दीधत्वादिति प्रतिभासमेदा 
द पादीनामिषव मेदः । समानकारणजन्यत्वं च समवाय्यसमवायि 
नामत्तापक्लया [वपाकजव्यामचरत ईत नाद् हतुः। सामन्रचपक्षाः 

८ 
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{त सम्रानकारणत्वमाक्तिद्धम् कायेमेदेन तद्मदापपत्तः। अणुत्व. 

हस्वत्वयोस्त व्यवहारविदोषस्तददरिनामिति । यागना भ्रच्यक्षस्त 

षाम्रतीन्द्रिय.थदरहित्वात् । हस्वत्वसखद्धावा अस्तु भाक्तव्यवहारण 

पूयै व्यवस्थापित इति विद्यमानत्वा्योगिनामचद्यामतरपद्ाथ- 

ग्याचृत्ततया ब्रहणमित्यलम् । पतच्चतुवघमुत्पा्यमाघारवनायः 

देव विनदयतीति कारणान्तरप्रातेषेघाथमववारणम् । उत्पा्यच्र 

हण तु निद्यपरिमाणन्यवच्छदाथामरति ॥ 

इदानीमुद्शक्रमेणावसर प्राप्तस्य पृथक्त्वस्य लक्षणपरक्षाय 

पथकत्वमपोद्धारव्यवहारकारणामलयादिप्रकरणम् । 

( भा० ) परथक्त्वमपाद्धारन्यवहारकारणम् | तत्पु 

नरेकद्रन्धननेकद्रव्यं च | तस्य तु नित्यानिलत्वनिष्प- 

तयः सहुथया व्याख्याताः । 

एतावांस्तु विक्नषः- एकत्वाद् वद्क्रथक्त्वादं 

घव परसामान्यामावः सद्धुःयया तु वङ्िप्यत ताद 

शिष्टव्यवहारदक्ानाद्ात ॥ 

(व्यो ०) व्यवह तिव्यवहार। ज्ञान व्यवाहयतननत ठय वहारा < भधान 

तयोरह तुः। हेतुः पृथक्त्वमिस्युक्ततिप्रसङ्गस्तदथमपाद्धारत्रहणम्। अपा- 

इरणमपोद्धारः परथक्करणम्। तथाप्यपांद्धारव्यवदारहेतुत्वमाकाजारम- 

नोन व्याच्र्तमिति विक्ञेषत्वे सतीति पद मुह्यम् । पृथक्त्व सामान्यगञ्यव 

च्छेदाय च दव्यग्रहणमिति । पृथक्त्वामेतरेभ्या भद्यतद्रव्यवशोष 

णत्वे खत्यपोद्धारव्यवहारकारणव्वात् । यास्त्वतरभ्या न भद्यत 

न चासावेवम्; यथा रूपादिरिति । व्यवहारो वा साध्यः। तथा परा- 

छ्वापरं च वाक्यम् । अपाद्धारनब्यवदहार [ह ववराष्यव्यवहारः । स च 

नख विदेषणात् भवतीति रूपादव्यवहाराबेलक्षणत्वाद्धलक्षणे 

व निमिच्तन भाकेतन्यम्, तथा रूपाद्यनुपर्न्धा ¶ृथागेतव्यवहार- 

दृह्षनाच्च । न चेदमस्मात्परृयगितिञ्यवहारः विशाषसम्बन्धात् भावे 

ष्यतीति वाच्यम् । अनेत्येषु नित्यविक्षणामभ वात् । यथानित्य 

इ्वसखाघ।रणघमसम्बन्धः पृथागतिव्यवहार नामेत्तम । तन्न।त 

दिल्िष्टत।ऽचुपलन्धः । न हि एृथागातन्यवहार द्रव्यरूपादकमसा- 
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मान्यात्मकासाधारणधमविशिष्रता प्रतिभाति। यश्चामिष्ित तेभ्योऽ- 
थान्तरं विशोषणं न पृथक्त्वम् । अथतरेतराभावस्तष्टिं निमित 
तथाहि--ददामिद् न मवत्ददिमस्माद्याचत्त पृथगथान्तरं कि. 
लक्षणभिति प्रत्ययाः सवत्र तन्निमित्ता एवेति । न । पद्ार्थोन्तराव- 
धि विनेकत्वादिसतस्याविङ्किषएटस्य पुथगितिष्यवहारस्य ततोऽथान्त 
रस्वात् , तथारीतरेतराभाववि्िष्ठा व्यवहारः पदाथोरनरावाधित्वन 
परवत्तते, न वेकत्वादिखंख्यानुरक्तस्तद्धिलक्षणडचायमिस्वथान्तर- 
निमित्तः। 

अन्ये त्वितरेतसमावस्य प्रातष्रघमाक्ला( ? )(श्)न्नानाप्रत्यय 
जनकाभेति । न॒ । अनित्यद्रञयेषु नित्यस्य गुणस्यानुपङन्धराश्चय 
विनाशन तद्धिनाश्े सवत्राजुपखान्धिरेव स्यात् । अनित्यतायां स्वके 
द्र दयाधितस्योत्पत्तिकरारणामावस्तेषां क्रमेणोत्फादात् । न चान्यत्र 
समवेतमुपजातमन्यत्र समति इत्यद्शौनात्, पकस्य च नित्य 
स्यानेकच्त्तो द्रव्यत्वस्लापान्यरूपता म्यात् ।न च द्रव्यं द्भ्यमिति 
प्रत्ययवत्पृथक् पृथगिानिपद्ाथान्तरा्वश चिना प्रत्ययो ष्टः सरावाध 
कस्तु प्रत्ययो गुणादिष्वपातरेतराभावनिमिस्ो न सामान्यानव- 
न्नः, तद्विटक्षणश्चायपिव्युक्तम् । अथ पूथक्तवप्रव्यया 
विभिन्नस्वभावाः संख्यया विश्चिष्यन्त इति । अथ पूवे द्ित्वादरुप्पा 
दोऽपेक्ावुद्धिषिनाक्ञान विनाशोपपत्तनं दवि पृथक्रत्वादेकाठेऽवस्थानम्। 
दिप्रथक्त्वादेश्च पृवसुत्पादे दव्यज्ञानसलमक्राटं धिनाद्ात् द्वित्व 
त्प्र्तिसमकारे नावस्थानमतो विशष्यज्ञानोत्पत्तो व्यापारानुपपत्त- 
दित्व्ादेनं वि्ेषणस्वमिति । अथेकस्मिन्नव काले विभिन्नपुरुषयो. 
रपेक्षावुद्धिद्धारणोभयोरुत्पत्तिसम्भवादुक्त द्धित्वादेविंशेषणत्वामेति 
चेत् । न । पुरूषान्तरबुद्धिसम्पादितस्य द्ित्वादेः पुरुषान्तरेणाग्रह- 
णात् । ग्रहीते च विश्ोषणमिति । नेष दोषः। स्मयेमाणस्यपेलक्षण 
णत्वाभ्युपगमात् । तथादि--द्विपृथक्त्वोत्पादिकायाः स्वकारणात् 
अपेक्षाचुद्धे सत्पतिः द्वित्वस्मरणात्पद्यमानत। द्धिपृथक्त्वस्यापेक्षमाणत्ता 
ततो द्वित्वस्मरणस्योत्पादः द्विपृथकत्वम्योत्पादोऽपेक्षावुद्धचिनदयत्ता 
दिपृथकत्वगुणवुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः काखः । ततो द्विन्वस्मरणाह- 
पथकत्वन्ञानजनकत्वमवेति मन्यमाना गुणादि प्वप्ये तस्मादयं व्याच्रत्तो 

( १) मन्न व्योमवती पाठः परिभ्रष्ट इति प्रतिभाति। 

६१ 



८२ सटाक्प्रश्षास्तपाद् माषस्य 

विलक्षण इस्यमदिध्यवष्टारः पृथकत्वनियित्तः, स च निगुणस्वात् 
गुणादीनामुप्चार इति मन्यन्ते। नच पृथगात ज्ञानं निर्विषय 
वासन।प्रभवम,तस्याः पृषमेव प्रतिषधात् । लक्षणन लक्ष्यमाणस्यका 
नकत्वोपरखच्धो संशये खति ताज्निरासाथै विभागमाह तत्पुनरेक- 
द्र्यमनेकष्व्यश्चेति । पकमव दव्यमाश्रयोऽस्परेव्यकद्रव्यम, 
अनेकमव च टुभ्यमान्नयाऽस्याविनहयदद्रव्यस्येत्यनक्द्रव्यं तस्य 
द्विविघस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः सख्यय। उयाग्राता दत्यति 
देशः । तथा द्यकपृथक्त्व नित्यष्वानष्पद्यमानत्वाक्नेत्यम् । का. 
यंषु च कारणगुणपूवकमःच्नयचिनाश्ञादाक्ु चिनध्यतीत्यतिदेशा्ैः । 
दिपुथकत्वादेद्धित्वादिषदपेक्षावुद्धित उर््पत्तावनाशस्त् ताद्धिनाङ्ञात्। 
कचेद्श्चयविनाशाच्च। शातपृथकत्वाद्युत्पात्तस्तु हातसंख्य)त्पात्तन्या- 
येनेत्यानेदेश्ः। नन्वेवं तदहि शतस्ख्यातो न विषः स्यादित्या. 
द्याह--पता्वास्तु विक्ञोषः । पकत्कादिवदेकपुथकत्वाद्यपरसामा- 
न्याभाष इति । यथा हि संख्यात्वव्यतिरकणापरमकत्वादिसामा 
न्यमस्ति नेवमेकपुथक्रत्वादीति । अथानुगताज्ञानादयुक्तमेतत । ना- 
न्यथा तदुपपत्तः । तथाहि--द्रव्यगुणकम्मानिमित्तमवाध्यमानमनु 
गत ज्ञान सामाम्थसत्तां द्रोयति । पृथक्त्व चकत्वादिस- 
र्यावशाद लु गतक्नान धरत इत्याह संख्यया तु विदिष्यत । 

कुःतस्तद्धिशष्व्यवहारद शनात् -द्मेक पथक् दवे पृथक् त्रीणि एथ- 
1 व 1 

गेत्यादे । अथाशेषद्रव्येष्वकमवास्तु पृथक्त्व संख्यावत् विशषण. 
ज्ञानत्वाद्विरोषणमपेक्षते, न च रूपादीनामन्यतमं निमित्त तद्य. 
वह(रषिटश्चत्वादिति नि्मित्तान्तरेण भवितव्यमिति। 

(१) तेत् क्रिययागुणवुद्धरुत्पादा द्रम्यचुदधेसत्पययमानता द्वित्वस्म- 
रणस्य विनभ्यत्ता भपेक्लावुद्धर्विनाराः द्धिपृथक्त्वगुणस्य चिन 
भ्या तता द्व पृथगिति द्रभ्यवुद्धेरुत्पादः गुणवुद्धविनभ्यत्ता {द्त्व- 
स्मरणस्य विनाशोाऽपक्षाबुद्धिविनाश्त् गुणस्य विनाशः स 

( १) इतःश्रभूति पृथक्त्वप्रकरणान्तः पाठो संयोगध्रकरण 

आद हापुस्तफे आसीत् किन्तु द्विप्रथकत्वोत्पादकश्रक्रियानिरूपक. 
त्वाद्यमत्र निवेशितोऽपि स्थानभ्रषएत्वात्पारभ्रष्त्वाश्चास्तगत इव 
खद्यत घ ख िद्वाद्धः स्वय याज्जनीयः। 



गुणग्रम्थे परथक्त्वनिखूपणम्। ४८३ 

स्कारस्योत्पद्यमानता ततः सस्कार द्रव्यवुद्ध विनाश इति । यदिवा 
दवित्वोत्पादिकाया अपेक्लाबुद्धेरुत्पादो दित्वस्योत्प्यमानता दिपृथ 
कत्वात्वाद्िकायश्चापक्षावुद्धेरत्पद्यमानता ततो द्धित्वस्मरणस्योत्पा- 
दः तट्वुद्धेरुत्पद्यमानता द्विपुथक्त्वोत्पादिकायाश्चाप्चावुद्धेरुत्पादो 
द्विपृथक्त्वस्थोत्पदययमानता द्वित्वोत्पादिकाया अपेक्चावुद्धोविनश्यत्ता 
तती द्वि पृथक्षत्वस्योत्पादः द्वित्वगुणनबुदधेरुत्पादः द्विव्वगुणात्तजज्ञाना- 
त्देकाथंसमवायाञ्च द्विपृथक्त्वेगुणवुद्ध रुत्पचमानता अपेक्षाबुद्धेवि- 
नाशः द्वित्वस्य विनदयत्ता द्विपृथक्त्वात्पादिकायाश्चापेक्चाबुद्धविन- 
इयत्तत्यकः कालः । तत्ता द्विपृथक्रत्वगुणवुद्धे सत्पादो द्रभ्यवुद्धरुल्पय. 
मानता द्वित्वशुणस्य विनाश्चः तद्वुद्धविनदयत्ता दविप्रुथकत्वात्पादि 
काया अपेक्ाबुद्धर्विनाह्यो द्विपृथकत्वगुणस्ब विनहयत्तत्यकः कालः । 
ततो दे पृथभेति द्रठववुद्धरुत्पादा गुणचुद्धर्विनदयत्ता द्िपुथक्रत्वगुण. 
स्य विनारो द्वित्वगुणवुद्धेश्च विनहः सस्कारस्योत्पद्यमानता । ततः 
संस्काराद्रऽयवुद्धविनाश्ः इति। थच्रतु घद्ययमानस्य द्वित्वगुणस्य स्वा- 
चुभवसहकारिणे द्विप थक्त्वगुणक्ञानात्पत्तो व्यापार इति विञषः। 

अन्ये त्वकैकगुणारम्बनेका बुद्धिरुत्पद्यते । दित्वद्धि प्रथक्वयो रत्प- 
यमानसेति मन्यन्ते । ततो द्वित्वादि पृथक्त्वयारत्पादो द्ित्वगुणन्ञानः 
स्योत्पद्यमानता ततो द्ित्वगुणक्ञानस्यात्पादा द्विपृथकस्वक्षानस्यात्प- 
दयमानता अवेक्लाबुद्धाषेनश्यत्ता ततां द्वि पृथक्रत्वगुणङ्षानस्थोत्पादो 
दरग्यक्ञानस्योत्पद्यमानता द्वित्वगुणक्ञानस्य विनद्वत्ता अवेक्षाचुद्धे- 
्विना्चो द्ित्वद्िपृथक्स्व योविनदयत्ता ततो द्रध्यज्ञानस्योत्पादो दै 
पृथक्त्वगुणज्ञानस्य चिनार द्वित्वद्धिषृथक्त्वयाो्िनाशो सस्कारस्यो- 
त्प्यमानता ततः सस्काराद्रभ्यवुद्धषिनाश्च इत्यत्र तु षिद्यमानस्य 
द्वित्वगुणस्य द्वे पृथगिति द्रभ्यज्ञानस्यास्पस्तावपि व्यापार इति षिः 
चाषः । अथ समबेतानामेव गुणकमसामान्यानां षिकोषणतोपटग्धेः 
कर्थं द्विपृथक्त्धादावस्तमानं द्वित्वादि षिक्ञषणमिति चत् । बाधक्रो- 

पपत्तेरुपच्ारेणत्युक्तम् पदाथैसङ्करे । तथाच सूत्रम्-शुणकमसु गुण 
कमामावात् गुणकमपेक्षं न विद्यत इति ¦ गुणकमेसु समवेतानां 
गुणकमरेणामभावाच्वद पेक्षणम् सुख्यक्ञानं नास्तीति ॥ 

( भा०) संयोगः संयुक्तप्रत्थयानेभित्म् । स च 
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द्रच्यगुणकमेहेतुः । द्रन्यारम्मे निरपेक्षः-तथा जच- 
तीति सापेक्षेभ्यो निरपक्चिम्धरचेति चचनात् । गुण- 
कमरम्मे तु सावेक्षः-संयुक्तसमवायाद् अघ्नेदशेषि- 
कामिति क्षचनात् | 

अथ क्रथंलक्चषणः कातिविधश्चेति ! 
अप्राप्रयोः पासिः सथागः स च चिविधः-अन्य 

तरकमजः उभयकमजः संयागजथ । नचान्यलरक- 
भजःः-क्रियावना निष्कियस्य यथा स्थाणोः दयनेन 
विभुनां च मुतः । उजयकमजो--चिरुदधदिक् क्रिययोः 
सन्निपातः यथा मह्टुयोमेषयोका । संयोगजस्तुत्पन्नमा- 
चरस्य चिरात्पन्नस्य वा नस्क्रियस्य कःरणसयोगिनि- 
रकारणेः कारणाकारणस्योगपूवकः कायाकायंगतः 
सयागः । 

स चेकस्माद् दवाभ्यां चहुभ्यख् भचति । एकस्मा- 
त् तावत् तन्तुवीरणसयागात् द्वित्न्तुकवीरणसं- 
यागः । द्वास्या तन्त्वाकानस्सामानस्यामक्रा ढतन्तु 

काकानसंयोगः | बहुभ्य तन्तुतुरीसथगेभ्य एकः 
पटतुरासंयागः। 

एकस्माच ब्योरुत्पत्तिः । कथम् ? यदा पा्भिंषा- 
्थयोरण्वोः संयोगे सल्यन्येन पार्थिवेन पाथिंवस्यान्ये- 
नाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताभ्यां 
सयोगाभ्यां पार्थिवप्ये द्यणुके युगपदारभ्येते । ततो 
यस्मिन् कारे द्यणुकयोः कारणगुणपृषक्रमेण रूपाथु- 
त्पत्तिः तस्मिन्नेव काले इतरेलरकारणाकारणगतात् 
संयोगादितरेतरकायाकायेगतो संयोगौ युमपदूत्प- 



गुणग्मन्ये सथागनिरूपणम् । ष्द८९ 

शते । कि कारणम्? कारणसयागिना दयकारणेन 
कायमवद्यं संयुज्यते इति न्यायः । अतः पार्िवंद्यः 
णुकं कारणसयागिनाप्येनाणुन। सम्बद्धयते आप्यमापि 
द्यणुकं कारणसयोगिना पार्थिवेननि । अय द्यणुकयो- 
रिलरनरकारणाकारणसम्बदडयोः कथं परस्परतः सम्ब- 
न्ध इति ? तयोरापे संयाोगजाभ्यां संयोगान्यां स- 
सम्बन्ध हति । 

नास्त्यजः संयोगो नित्यपरिमण्डलवन पृथगनभि- 
धानात् । यथा चतुविधं परिम!णसुत्पाद्यसुकत्रा ऽऽह 
नित्ये परिमण्डलमित्येवमन्यलरकमजादेसंयागसुत्पा- 
दसुक्त्वा प्रधाङ्ित्यं ब्रूयान्न त्वेवमव्रवीत् तस्मान्ना 
स्स्यजः संयोगः । परमाणुभिराकाक्ादौनां प्रदेशश्र- 
्तिरन्यनरकभजः समयोगः । विभूनां तु परस्परतः सं- 
योगो नास्ति युतनसिद्यमावात् । सा पुनद्धयोरन्यत- 
रस्य वा प्रथग्गलतिमत््व पृथगाश्नयाश्रथित्व चति। 

विनाकस्तु सवस्य संयोगस्येकाथसमवेताद्धेमा- 
गात्, क्वचिदाश्रपविनाक्ादापि । कथम् {१ यदात 

न्त्वोः संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्मके ` अंको 
कर्मोत्पद्यते तन कमणा अन्वन्तरादिभागः कै 
धत्ते विचागाच् तन्त्वारम्मक्संयागविनाक्ः संयो. 
गविनाश्ात् तन्तुविनाश्चस्तदिनाशे तदाथितस्य त- 
न्स्वन्तरसंयोगस्य चिना इति ॥ 

( बवो० ) इदानीमुदे रवतः संयोगस्य रक्षणपरीक्षायै संयामः 
संयुक्तप्रययनिमित्तमित्यादिप्रकरणम् । प्रतीतिः प्रत्ययो ज्ञान प्रती. 

यतेनेबेति प्रत्वयोभिधानं तयोर्निमिक्तं सवेपि पदाथ इति सयुकञ्र. 
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हणम् । तथापि संयुक्तप्रत्ययनिमित्तत्वमाकाशास्मनोर्विययत शति 
विशेषणत्वे सत्तीति कायमतः सयोग इतरेभ्यो भिद्यते विकशोषणत्वे 
सति संयुक्त प्रत्ययनिमित्तत्वात्, यस्त्वितरस्मादसंयोगान्न भिद्यते न 
चा सवव यथा रूपादिरिति । परीक्षापरत्वेनापि सम्बध्यते संयोगः 
सयुक्त प्रत्ययनिमित्तामति चाक्यम्। 

अथ वाशिष्ठोत्पादाद् द्रव्यमेव सयुक्तव्यवहारनेमित्तम् । तथाहि- 
विण्छपक्षणात्खन्छषक्षणास्पदि संयुक्तव्यवहारो दष्टो नान्यथति। तद्. 
सत् । विरिष्टतायाः व्यतिरेकानभ्युपगमे तस्या द्रभ्यरूपतया सवत्र 
विक्ाषात् दरव्यम संयुक्तप्रत्ययः स्यात् । व्यत्तिरेक तु येन सता रुपा 
दिविलक्षणेन संयुक्त इति व्यवहारः स पव संयोग इति न किचित् 
बाध्यते । सग्छषस्याज् संयागरूपत्वादिति । न चायं व्यवहारो 
वासखनानिमित्तः । तस्याः पूषमेव प्रतिषेधात् । अथक्रियामाह स 
च द्रव्यगुणकमष्ेतुरिति । तत्सद्धावे प्रमाण चेदमित्यचेहि ।नदहि 
तन्तुसयोगादते पटस्योत्पा्तिमरीदण्डसयोगं विना च श 
व्यस्य हस्ततोमरादिस्यागामव च तोमरकमण इति 
सयोगोऽभ्युप्रगन्तच्यः । कथं वपुनद्रभ्यारम्भकत्वमस्यत्याह- 
दव्यारम्भे निरपेक्ष शति । यद्यपि समवाय्यादिकरणमपेश्ते । तथा 
प्यनपेक्षः पश्चाद्धाविकारणानपेक्चषणात् । यथाच व्याख्यातमतत्तथा- 
भवाति- नान्यथेति । कुतो ज्ञातमिति चेत् । सापेक्चभ्यो निर 
पेक्चभ्यश्चेति' वचनात् । अस्य च सुत्रस्यायमथः । पृ्वंमन्त्यत- 
न्तुसेयोगोत्पत्तः सापेक्चास्तन्तवः पटं नारभन्ते । तज्ञातीयानां त॒ 
पटान्तरे सामथ्यावघारणात् अन्त्यतन्तुसयोगसम्पादनायापादीय- 
न्ते । तदुत्पत्तौ चानपेक्चास्तदनन्तरमेवारम्मन्त इति द्वम्यारम्मे 
निरपेक्षः सयागः । अत पक्रान्त्यस्योगम्यतिरेकेण नान्या शाक्तेस्त- 
स्याश्चरमसहकरेरूपत्वादिव्युक्तं पृथिभ्यधिकारे ¦! न च पृवेस्य वि. 
रल रक्षणस्य विनिच्रत्तौ अविरलदेराक्चषणस्य विशिष्रास्योत्पादे 
पटव्यवहारादरं सयागकदपनयति घाच्यम् । प्षणमङ्गस्य प्रतिभ. 

धात् । अचयवव्यत्तिरिक्तस्य चावयषिनो व्यवस्थापनादिति । गुण. 
कमोरम्मे तु सापेश्चः पश्चाद्धाविनिमित्तापेक्चत्वादिति । कथं क्ञायत 
दस्याद-'संयुक्तसमवायादग्नेवे षिकः मिति वचनात् । भस्या्थः । 
संग्ुकतः पाथिवन परमाणुनाऽग्निः तत्र समषायादम्नेः सम्बम्धिनं वे. 
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रोषिकगुणमुष्णस्प्टमपेक्षमाणः पाथिवपरमाण्वान्नसंयागः पाक- 
जानारमते । अश्नेः सरमम्बान्धनमुप्णस्पशेमपक्चषमाणो वेशेषिक रूपाः 
दिकमारभते । ननूप्णस्पकशस्य चिरोत्पादान्न पश्चाद्भावत्वमास्त, 
पृवोत्पन्नकारकापेक्षित्वं द्रव्यारम्म संयागस्थष्यत पवेन्यविशेषः 
स्यात् ¦ न इयामादिनिचुत्तिबाश्प्रस्य पश्चद्धावात् । तथा्स्ता- 
त्मस्रयागः पश्चाद्धाविनं प्रयत्नमपक्षमाणो हस्ते कमारभमतत । नन्वेव. 
मप्यात्ममनःसयागस्य वुद्याद्यत्पत्ता न॒ पश्चाद्धाधानाभत्तत्वम(स्त 
श्रीरसम्बन्ध इति चेत्। न । तस्य पञ्चाद्भावानुपपक्तः । यद्यपिसं 
दारावस्थायामात्पमनःसम्बन्धसद्धवपि न क्ञानं शरीरसम्बन्धेतु 
भवतति । तथापि शुक्रशाएणतक्लम्बन्धसमकाटं मनःसम्बन्धभ्यरुपग- 
मादवदय प्राक्तमसयागस्य निचत्तिरिति न तदपेक्षया शरीरसम्ब- 
न्धश्रभभावी परिनिष्पन्नपि च हारोरे मनसः क्रियाद्वारण सम्बन्धा. 
तथा शरीरस्यापि भवतीति न तत्र पूापरमाच प्रमाणमास्त। नवे. 
घमालस्ममनःसम्बन्धस्यानपेक्षित्वमेच सुखदुःखादौनां निमत्तकारणा- 
नां तदुत्तरकाले भावात् । तथादि-इच्छात्त्ताव।त्ममनः सम्बन्धस्य 
सुखं स्मरण वा पञ्च।द्भावित्वादपेक्षाकारणमवं द्वेषाद्यत्पत्तावपि दुः 
खाद्: कारणत्वमभ्युद्यम् । शरीरस म्बन्धस्य तु नियमेन प्रञ्च।दभा वत्व 
निषिध्यने न कारणस्वमिति । पषे कर्मात्पत्तावपि सयोगस्य न 
सवत्र चरभभावकविनिमित्तं सम्भवतीति । तथा श्ाखादाबुपरि पाषा. 
णादिसंबागात् गुरुत्वापेक्षादधोगमनम । नदीस्रोतसि च द्रवत्वपि- 

घ्षात्तणादकसयागान्न्रणादो गमनं च गुर्त्वद्रवत्वयोः पश्चद्धा- 
वित्वमस्तीति । नन्वेव तर्हिं गुणकमारम्भे सापक्ष इत्ययुक्तम् वा 
स्यम् । न अयागन्यवच्छदानभ्युपगमत् । तथाच गुणक्मारस्नम 

पव सपक्षा न तु सापेक्ष पएवानपक्षितत्वस्याप्युपर्न्यः । 
अथ कथं क्षणः कतिविधिश्चेति वाक्य क्षणस्य नण।तत्वा- 

धशथम् । न । लक्षणन्तराभिचित्सयास्यापपत्तेः । यद्यप्युपस्रजनस्य 
प्रारछक्षणमुक्तम् । तथापि स्वातन्ञ्यण कथमस्य रखक्लणावत्यत्रङ्खा 

भवत्येव । परीश्चापरमेव तद्वाक्य इत्यन्ये । याद् वा चपयस्ताय कथ 

लक्षणमस्येति म सम्भवत्येव सयोागस्य रक्षणमिति मन्यन्ते। कति. 
विधश्चति मेदां प्रर्नः। त्र सक्षणमाह् अप्राक्षथाः प्राप्ठिः स्यो 

इति । प्रासिः समधघायोऽपि भवतीव्यप्रा्तयोरिति पदम् । पयायश्ब्दस्य 
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च लक्षणत्वामष्रमेव । स च प्रत्यक्षण गृष्यत हात न सयागस्यास्तम्भ- 
घन लक्चषणस्याश्रयासिद्धत्वामेति। 

` स चख त्रिविध शति येदप्रा्तपदेन लामान्यलक्षणस्यासम्भः 
वित्वपारहाराथम् । केन रूपेण त्रेविध्वपित्याह--अन्यलरक्र्भेज 
उभयक्मजः सयोागजश्च सयोग इति । तज्रान्यतरस्मिन् कम 
तस्माज्ञातोऽन्यतरकमजः यथा स्थाणोः इयनेनति विभूनां च 
मुर्तैरित्युदाहरणद्वयमवान्नरविशषविवक्षया । तथाहि--इयेनस्थाणु 
गनयोागः कर्मणा सयोगेन च जन्यते । विभनां तु परमाणसिः 
सयोगः कमणेवरत्ति सयोगकमेणोश्च व्यापाराविश्चेषपि कमणैव 
व्यपदेश सङ्क दाथमन्यतरकमजत्वमुभयत्राप्यस्तीत्य्वोधः । नन्वेव 
सयोगजः कम्मेजश्चति काच्यम्, तद्धिक्तेषत्वादन्यषामिति । सत्यम् । 
तथापि कमज्स्यत्तावानव मद् इति परिसरख्याथेपन्थतरादिप्रहणम्, 
न सयागस्य कारणत्वप्रातषधाथपरम्। तथाच प्रयत्नापेक्षाच्छयेनय- 
रणसयागाच्चरणक्रियाया उत्पादो चिमागस्योत्पद्यमानना दयेनावयवि 
न्यस्वकारणात् क्रियाया उत्पदमानता ततः दयनचरणविभागस्यो- 
त्प्र।दः सयोगस्थ विनदयत्ता इयनावयविकमणोप्युत्पादो विमागस्यो- 
त्पययमानता ततः इयनचरणसं योगस्य विनादा उत्तरसयागस्योत्प. 
यमानना इयनावयावविमागस्यात्पाद्ः श्यनावयविक्र्मणा च शयन. 

स्थाएसयागा जन्यत । प्रत्यासन्नत्वे सल्युमयोः सामथ्यवध्रारणात्। 
अतः इयनम्थाण्वोः समवायिकारणत्वं श्यनक्रियायास्तश्चरणस्था- 
ण॒सयागस्य चासमवायिकार णत्वम् । प्रत्यासत्तिस्तु श्येनचरणसयो- 
गस्य महत्यपि सम्भवतीत्यन्यतराषराधे न विह्ोषहेतुरस्तीति 
वक्ष्यामः । उभय्कमेजोप्युभयोः कमणी ताभ्यां जातो यथ। मल्छयोः 
मषयोवो । अन्नाप्यचयवकमेभ्यां चविभागसमकारमवयविनः कमा. 
भ्युपगमे स्योगेरवयविकमभ्यां च सयोगो जन्यत इति चिन्त्यम् । 
यथा हावयवकमवयवान्तरेण सयोग करोत्येवं वदवयविनापीतरा- 
वयवकमीपीतरायचकमसयोगवत्तद्वयविनापीति रूयोगक्नितयम् । 
तच्च प्रत्यासन्नत्वे सति सामथ्यावधार णात् कारणमिति मेषयोः खम- 
चायिक्रारणत्वम् ।(१) सयुक्तप्रत्यय हि विक्िष्यावयवावयविसंयोगस्य 

पो ननन = क म 

( १) मनैव द्विपथक्त्वोस्पादकप्राक्रेयापाह नाक्तीत् | 
५ = 0 र न 
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चासमवायक्रारणसत्व दाष निमित्तकारणामेति | कवरोभयकमजत्व 
च परमाणुद्यसंयागस्य द्रष्टव्यम् । अन्य तूमयपदस्य टुुप्तवि 
भाक्तकस्य पुचात्तरण सम्बन्धात् सयागकरमरजमदस्यापि व्रहण 
भविष्यत्येवेति मन्यन्ते । तथाहि-सयोगक्रारणत्वनोाभयोरुपर 
म्भात् कमणः स्वशाब्देनोपादाने अन्यतरः संयोगो भ्यत पव । अन्य. 
तरश्च कम चान्यतरक्मणी ताभ्यां जातोन्यतरक्मजः स चाभयः एकेन 
कमणा प्ङ्कत्य द्वितीयेन जन्यत । दवाभ्यां च सयोगसद्भितीयाभ्यामि. 
ति! तथोभयः केवलकमजोप्येकेन कर्मण। जन्यते द्वाभ्यां चति।सयो 
गजस्तुर्पक्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य चत्युभयस्तस्य लक्षणमाह अक्रियस्य- 
त्यादि । अक्रियस्येत्ययं नियमः केः सहेत्याह -अकारणेः, किविरिष्ठेः 
कारणसयागिभिरिति | कारणन सयागास्तयषां तानि तथोक्तानितः 
कारणसयागिभिरकारणः सह्ाक्रियस्य यः सयागः स सयोगजान्यस्य 

कारणाभावात् । सग्रहाक्तरविवरणमाह--कारणाकारणसयोगपुवेकः 
कायाकायगतः सयाग इति । कारणमच्न समवायिकारण स्वकायस्य 
तद्पक्षयान्यद कारणं तयोयः सयोगस्तत्पृवकः कायाका।यगतः सयो- 
गः प्ररृतस्य कारणस्य यत् कायं तत् सयुक्त चान्यदकाथं तयोः 
सयोगज इति । तत्र चिरोत्पन्नस्यादाहरणं विभागजविभ।गावसरे 
वक्ष्यमाणमिव्युत्पन्नमाचरस्य विमागद्वारणोदाहरणमाद स चेकस्मा- 
दिव्याद्दि। स च सयागजसंयाग पकस्माद्रास्णां वहूुभ्यश्च । च 

शाब्द्ादेकरमाहूविति विभागः । पकस्मात्तावत्तन्तुबीरणसंयागाद् 
द्विवन्तुवीरणसयाग इति । तथादहि- तन्तार्वारणेन ससृष्टस्य तन्त्व- 
न्तरेणाभिसम्बन्ये सति द्वितन्तुककमुस्पद्यते तस्य च रुपाद्युत्पात्त- 
समकार बीरणेन सयागो जन्यत इति तदुत्पत्तावसमवायिकार- 
णमन्वेषणीयम् । न चात्र क्रिया सम्भव्युभयोनिष्कियत्वादूपादीनां 
च €वक(यात्पत्तावेव सामथ्यावधारणात् । असमवायिकारणं च वि- 
ना वस्तुभूतस्य का्यस्योत्पत्तिनोपलभ्येति तन्तुवीरणसयोग पव 
समानजातीय सति प्रत्यासन्नत्वाद समवायिकारणमिति । प्रत्यास- 
तिस्तु कयैका्ंसमवायः कायेकारणेकाथसमवायश्चेत्युभयरूपा च 
सम्भवत्येवेति । कायेकाथसमवायस्येव प्रहणं कारणनाव्यवधाना- 
दिति केचित्। महती तु यत्च कारणचृत्तीनामेव काय गुणारम्मकत्वं 
तत्नैव ग्राह्यति । न चेक्त्वारम्भकतवे गुणाश्च गुणान्तरमारभन्त इति 
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सुत्रांचराघः। कारणब्र्तानां समानजात्यारस्भकाणामव नियमात् । 
तथाहि ये कारणचत्तयः समानजातीयमेवारभन्ते तेषामनेकत्वसं 
ख्यायुक्तानामेवारम्भकत्वामिति नियमः । तदेवं द्वितन्तुकबीरणयो 
समर्वायिकारणत्व तन्तुवीरणसंयोगस्यासमवायिकारणत्वम् शेषं 
निबित्तकारणमिति । द्वितन्त॒कवीरणसयागस्योत्पत्तिद्राभ्यां तन्त्वा- 
काशासयोगाभ्यां दिन्त॒काकाश्सयाग इति तन्ताराकाशसम्बद्धस्य 
लन्त्वन्तरेणाभिसम्बन्धे सति द्वितस्तुकमुत्पद्यत तन्तुक्रिया च 
तन्त्वन्तरेणेव चाकाश्देक्षनापि संयोगं करोति प्रातिबन्धकामावात्, 
उत्पन्न तु द्वितन्तुक रूपाद्युत्पत्तिसमक।कमाकाश्चेनापि सयोगो भवः 
व्यच । किमत्र प्रमाणमिति चत् । अनचुमानम्। तथाहि दितन्तुकं स्व- 
कारणसंयोगिना संयुज्यते तत्सयुक्तकारणकाथत्वाद्वीर णसंयुक्तदि- 
तन्तुकवत् । आकार चा स्वसयुक्तकारणकार्यण संयुज्यते तत्कार- 
णसयागित्वात् द्वितन्तुकसयुक्तवी रणवत् । सिद्ध च खूय।गे तस्य का- 
यत्वात् उत्पत्तिकारणं चिन्त्यम् । तन्न द्वितन्तुकाकादायोः समवा- 
यिकारणत्वमि्यन्यनासमवायिकारणेन भवितव्यम् । न च रूपादय 
त्पत्तिस्तमकारे द्धितन्तुक क्रिया सम्भवतीति तन्त्वाक्ाशस्योग 
योः समानजातीयत्वे सति प्रत्यासन्नत्वादसमवायिकारणत्वमि. 
ति । प्रस्यासत्तिस्तूभयरूपापि सम्भवर्ताति पूववत् ग्राह्यम् । बहु 
भ्यश्च तन्तुतुरीसयोगेभ्यः पकः पटतुरीखंयोगो तन्तूनां तुया सह 
सयोग सत्यन्त्यतन्तुसखय) गानन्तरं पर उत्पद्यते । तस्य तत्पराः 
त्पत्तिसमकाले तुया सह संयोगो ग्यते इत्युत्पात्तिकारणं वाच्यम् । 
तत्र॒ प्रतुयोः समवायिकारणत्वमन्यस्यासमवापिकारणस्यानु- 
परव्धेस्तन्तुतुरीसयोगानामसमवायिकारणत्वम् । प्रत्यासनत्तिस्त 
पूववद्वास्यात। 

ननु चायुक्तमतत्~तन्तूना परात्पत्तावकारणत्त्रात् । कारणा 

ारणसयागपूचकश्च कयाक।यगतः संयोगः सयोगज इति । 
तन्तोस्तन्त्वन्तरेणाभिसम्बन्धे सति द्वितन्तुकमुत्प्यते । पुनस्तन्त्व 
न्तर्णाभसम्बन्ध मन्यत् कायामत्यनककायव्यवधघानन परोत्पत्तः 

कथ तन्तूनां परोत्पक्तां कारणत्वम् । नारब्धकार्यस्यैव सहकाय॑न्तर- 
पराप्तावारभकत्वें स्षव्यारम्यारम्भकव।दः स्यात्। तत्र च मृरत्तानां स- 
मानासमानदेशशत्वम । तथादि तन्तुभ्यामारण्धे तन्त्वोव्ेते । पुनर- 
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न्यसहिताभ्थामारय्ध तयोस्तत्र चत्यवमुत्तरोत्तरेष्वप्यृह्यम् । अथा 
न्यसहिताभ्यामारच्धमेकस्मिन्नेच वत्तत इत्यकदव्यच्रत्तित्वं स्यात् । 
दद तन्तुषु पट इति प्रत्ययाभाव । तद्विनाशे चावान्तरकायाचुपः 
लम्भः हाषं चारभ्यारम्भकवादे दूषण पृथिग्याधकारे ज्ञेयम्। 'तस्मा- 
द्यामादि सम्बन्धाद् वयवाक्रयाद्वारेणावान्तरकायेविनाश्चे तन्त्वन्तय. 
भिसखम्बन्धकारमर्वास्थितस्रयोगास्तन्तवः पुनः क्रायान्तरमार- 
भन्ते इव्येष न्यायस्तावद्यावदन््यतन्तुसयोगात्परोत्पत्तिरिति। न चाः 
वान्तरकायौत्पत्तवैयथ्यम् । तदन्तरेणाभिप्रतकार्या जुत्पत्तः । य. 
थाहि विशिष्रस्थानप्राप्तिनाबान्तरप्राि विना सम्पद्यत इत्यकार. 
णत्वेपि तत्सद्धावः, तद्धदवान्तरकाय विनाभिप्रेतकायं न सम्पद्यत 
दाते । तस्मात् सद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः। कारणत्वं तु निषिध्यत तद्. 
पायप्युत्पत्तारेत्यलम् ॥ 

अथेकस्मात्सयोगाद्रयोः संयोगयोरत्पात्तः कथमित्याह यदा पा 
धिवाप्ययोरण्वोः सयोगे सत्यन्यन पाथिवन परमणुना सह पाश्च. 

वस्याप्येन चाप्यस्य युगपत्सयाग भवतः तद्ा ताभ्यां समानजाती 

यद्रभ्यसम्बन्धात् पाथिवाप्वे द्यणुके युगपदारभ्येते । तत। य णुक- 
त्पादानन्तरं यस्मिन्नव कारे कारणगुणपृूवेप्रक्रमेण च्यणुकया रूपा- 
यत्पत्तिस्तप्स्मिन्नव कटे इतरेतरकारणाकारणगतसयोगादितरे- 
तरकायकरायगतो संयोगौ युगपदुत्पद्यत । इतरः परमाणुः कारणं स्व. 

का्यस्येतरः अकारण तद्पक्चया पवमन्यो पीत, तद् गतात्तत्समवे- 

तात् सयोगादितरेतरका्याकार्यंगतो इतरत् पार्थिवं द्यणुक कार्य 
स्वकारणस्येतरश्चाप्यपरमाणुरकाये;ः तथेतरदाप्यद्यणुक ` क।यमि 

तरश्च पा्िवपरमाणुरकार्यस्तद्भतो संयोगो युगपदुत्प्ते । तच्च 
च दयाणकपरमागवाः समवायिक।रणत्वमितति अन्यदसमवायिकरण 
चिन्त्यम् । न चान्न किया सम्मवत्युमयोनिष्कियत्वादिति परमा 
ण्वाः संयोगः परत्यासन्नतव्वे सति सामथ्यावधारणात् कारणमिति । 
अथ पाशिवद्यणकस्याप्येनाणना संयोगस्तथाऽऽप्यस्य पाथिवेने- 

तिकिकारणं कि प्रमाणमित्याह कारणस्यागिना हि कार्यम. 

वद्यं संयुज्यत इति न्यायः प्रमाणम् । तथाहि-पायिवद्यणुक स्व 
कारणस्तंयोगिना सयुज्यते तत्सयुक्तकारणकायत्वाद्ध।रणसयुक्तदधि- 
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तन्त॒कवत्। धाप्या वा प्ररमाणुः स््रसंयुक्तकारणकायंण (१)सथागत्वा- 
ह्तन्तुकसयुक्तर्वारणवत्त । एवमितरत्रापि वाच्यम् । यत्त पवमतः 
पाथंवद्यणुकं स्वकारणसंयागिनाप्यनाणुना सम्व्रध्यत, आप्यमपि 
द्यणुकं पा्िवनेति । अथ द्यणुकयारितरतरकारणाक्ारणसम्बद्धः 
योरिति । इतरस्य पाथिवध्यणुकस्य यत् कारणं तदेतरस्याकार 
णमवं आप्यद्यणुकस्य कारणामित्ररस्य पाथवच्यणुकस्वाकारणं त. 
त्वम्बद्धयोध्यणुकयाः परस्परतः कथ सम्बन्ध इत्याह तयोरपि स 
योगजाम्यां सयागाभ्यां सम्बन्ध इति। यौ तो कायौकायैगतौ सं- 
योगवेकस्मात् सयागात् उत्पन्न ताभ्याम्, द्यणुकयोः समवायिकार. 
णत्वे, कायाकायस्तयागयोश्चासमवायिकारणत्वम् , प्रत्यासरा्तस्त् 
भयङूपापि सम्भवतीति पूववत् ग्राह्या । अरषए्रादिश्च निमित्तका 
रणमिति। न च द्ाणुकस्य स्वक।रणसयागिना परमाण्वन्तरेण द्यण- 
कान्तरणांपि रूपाद्युत्पत्तिसमकाटम् पकस्मदव कारणाकारण- 
सयोगान् सयागा भविष्यनति वाच्यम। तरिमन् काले द्यणुकस्य 
कारणसयागित्धानावात् । कारणसयोगिना च।प्यक्र्यिण संयोगः 

सयागज इति । तस्मादाप्यद्यणुकस्य पावन परमाणुना सयोगः 
पार्थस्य चाप्यनेति पूवमेबाभिधयम् । येन कारणसयोगित्वात् 
द्यणुकयोरपि सयागः सयागजो भवतीति । 

इदानीं विभागवषुतरेऽज्ञलसयोगानभिधानान्न्यूुन^वमित्याश्लङा 
परिटाराथमाह--नाजः सयागोऽस्ति नित्यपरिमण्डलवत् पृथगन 
भिधानात्, यथा भगवानरषः सकलाद्यदरौ चतुर्विधं परिमाण. 
मुत्पाद्यमुक्त्वाऽऽदह--नित्य पारमाण्डल्य परमाणुपरिमाणमस्तीति, 
पवमन्यतरकमेजादिखयोगं त्रिवि धमुत्पाद्यमुक्त्वा पथङ्नित्यसयो 
गे घ्रयात् , न स्ववमघ्रवीत् । तस्मान्नास्त्यजः सयोगः। प्रतिक्ञातं च 
महर्षिणा प्यद्धावरूपं तत्सवेमभिधास्यामीति' । ननु चाज्राजः सयो. 
गो नास्तीति प्रतिन्ञावाक्यवदयोग्याघ।(तः-यथेदं च नारित चति। 

नान्यथा प्रतिज्ञानात् । तथादि-परमाणुभिसाक्राशाक्षीनां क्षयोगो 
भित्यत्षेनाभ्युगतः परेण तस्याजत्वमेव नि्िभ्यते, न सद्धाधः पर 
माणुभिराकाशा। दीनां सयगोऽजो न भवति । सर्वक्षेन महाधणाऽजत्वे. 

प ता भो ण भ  ान ----ज 

(१) सयुज्यत दृत्यश्रापि योजनीयम् । 
७ का~ +) नि त म ज + = ४१ १५५ 
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न पृथगप्रतिपाद्यमानत्वात्। यश्च।जं तदजत्वेन पृथशगुपदिष्टं यथा 
नित्य पारिपण्डल्यमिति ॥ 

अथ स्यागस्याप्रा्धिविसोधेत्व । सातु न सम्भवत्यव । आक्रा- 
शादेविमुन्वन तत्परित्यागानुपपत्तः । न चाश्रयविनाश्ाद्धिनाशोऽन्र 
आश्रयस्यापि नित्यत्वात् । न चान्यद्भिनाश्चकारणमस्तीव्यज्त्वसव, 
अवचन तु व्यामोहादपि सम्भवर्तात्यन्यथासिद्धम्। अस्य प्रतिषधा- 
थेमाह--परमाणुभिराकारादीनां प्रदेशतरत्तिरन्यतरकमेजः सयोग 
हति । कथमाकादापरित्यागन परमाणोः सयागा विभमागाश्च भव 
न्तीति चत् । यथा वक्षापरित्यागेन देवदत्तस्य । तथाहि मूटगप्रदे- 
शादृष्वेप्रदेरामारोहतः पुरुषस्य इक्षापरित्यागेनव सयागा विभा- 
गाश्चापलमभ्यन्ते । मुखप्रदश इक्षण संयुक्ता मध्यप्रदेशे अग्रप्रदेते 

चति । न च प्रदेशस्येव ते संयागाः च्रक्षेण सयुक्त इति प्रत्थयोपल 
म्भात् । प्रदेशनेव सयागे प्रदशन संयुक्ता न क्षणेति ज्ञानं स्यात्| 
न चेतदस्ति। रक्षण सयुक्त इति ज्ञानस्य सर्वस्या मवस्थायामुपरल- 
न्धे: । यदि च सयोगस्य प्रदृशन्रुत्तित्वान्प्रदे रेनव संयोगो न वृक्ष. 
ति तदहि तेपि प्रदश्लाः स्वावयवापेक्षयावयविन इति तत्प्रदेशानां स- 
योगस्तेषामप्यवयविस्वात्प्रदे कयानामिति तावद्यावक्निदैशाः परमाणवः, 
तषां च निष्प्रदेशत्वात् सयागाभवेन द्यणुकादिप्रकरमेण कार्यमिति 
क्षित्यादैरसम्भव एव । अथ निष्परदेरात्वेपि सति परमाणनां 
प्देश्चत्वादिष्यत पव स्यागः, तहिं द्यणुक्रानां ! सयोगामाव न 
उथणुकमिति दूष्रण तदव्रस्थमव्र । नच परमाणुषु वल्मानः 
सयागा दयणुकादिसमवत द्वञ्यमारभत व्ययिकरणस्थारंभकत्पे 
ऽतिप्रसङ्गात् । तस्मात् सयागस्य प्रदेराद्र्तित्वमाश्रय। 
ठथापकत्वमित्यवयवनावयविना च सय्ागो घटन पव । न 
च प्राक्तनस्य मूलप्रदेश वृक्षेण संयोगस्यावस्थाने सम्युत्तरसयागन 
शाक्य भवितुमिति ताद्वनाहक। तिमागोपि सिद्धः। यथा चात्र 
वृक्षा परित्यागेनेव पुख्षस्यान्यतरकमजःः संयोगा वेभागाश्च भव. 
न्ति तद्वदाकाश्चापरित्यागनेव परमाणोः सयोगा विमाग।श्च मवि. 
ष्यन्तीति ग्यापकत्वमतन्त्रम् । तदेव परमणण्वाकाशादिसयेगस्योत्प- 

लिविनाशकारणोपपनांजत्वामिति । यच सूत्रकारस्वावचनं व्यामो. 
हादपि समवतीति इत्युक्तम् । तदसत । तदभिदितानां पदार्थानां 



५९५ सदीकप्रद्ास्तपादभाष्ये 

प्रमाणान्तरेणापि तथामावापकन्धेः सम्यक्क्चनसिद्धो तद्विरुद्धस्य 
मिथ्याज्ञानस्य निच्रत्तः। 

` श्रथ विभूनां परस्परतः सयागा भविष्यतीति। तथा ह्याकाशमात्मा- 
दिन। सयुज्यते मूत्तसयोगित्वात् घरवत्। अस्य प्राततषधाथमाह विभू 
नान्तु परस्परतः सयोगो नारित । युतसिद्यमावात् । यत्र यत्रसयोग- 
स्तञ्रतत्र युनसिद्धिरुपलब्ध। । सा च संयागस्य व्यापिका उयवत्तमाना 
स्वव्याप्ं स्रयागं ग्रहीत्वा व्यावतत दत्यन्यथासिद्धं साधनम । सा पुनय 
तस्तिद्धद्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमस्वप्रथगाश्चयसमवायित्वञ्चति। 
द्योः; पृथग्गतिमचमन्यतरस्य वेतीय नित्यानां युतसिद्धः। दवा 
युताश्रयसमवायित्वमन्यतरस्य वत्यनित्यानाम्। अस्यास्तु विस्तरेण 
विचारो विभागावसरे द्रष्टव्यः। न च विभूनां परथग्गतिमत्वममूत्त 
त्वात् । युताश्रयसमवायत्वमपिन सम्मवत्यचाकायत्वादति। 

विनाशस्य च सहेतुकत्वात् क्रुतः सयोगो विनहयतीत्याह- 
विनारस्तु सवस्य सयागस्यकाथसमवतत् ्रिभागाददेति । ययोरेव 
संयोगस्तय्रोरेव विभागात्लयागस्य विनाह्स्तेन सता तस्यानुपर- 
न्धः । सयागविनारशरातस्तन्तुविनाश तदाश्चितस्य तन्तुसंयोगस्य 
विनष्डा इति। यदा तन्तुसयागविनादासमकालर तन्त्वन्तरेपि कम 
सम्भाव्यते तदाश्चरयविनाशविमागाभ्यामपि संयोगस्य विनाश 
इति शयम् ॥ 

इदान। विभागस्य टक्षणपरसक्षणायं विभागो विभक्तप्रत्ययनिमिः 
तमत्यादि प्रकरणम्| 

( खा० ) विभागा विमक्तप्रत्ययनिमित्तम् । 

शब्द विभागदेतुख | 
प्राप्िपूविंकाऽप्रा्तिकिमागः । स च त्रिविधः 

अन्यतरकर्मज उभयकमजो विभागजश्च तिमागं 
इति । तच्चान्यतरकमजाभयकमजः सयागवत् । वि 

भागजस्तु पदाद्धः--कारणाचन्ागात् कारणाकार 

णावयागानब। 

तन्न कारणविमागात लावत्-क्रायाविष्ट कारण 



गुणम्रन्थे वि भारगनिरूपणम् । ४९५ 

क मात्पन्त यदा तस्थाचयवान्तरादिभागं करोति न 
तदाऽऽका्नादिदेरात् थदा स्वाकान्ादिदेशादिमाग 
करोति न तद्ाऽचयवान्तरादिति स्थितिः । अतोऽवय- 
वकमावयवान्तरादेव विभागमारभते ततो बि्ागाच्च 
द्व्यारम्भकसयागविनाक्ः तस्मिन् विनष्टे कारणा 
मावात् कायाभाव हृत्यवयविविनाश्ः । तदा कारण 
योवेतमानो विभागः कायविनाश्ाविशिष्टं कारं स्वत. 
न्धं वावयवमपेक्ष्य सक्रियस्येवावयवस्य कायसंयुक्ता- 
दाकारादिदह्ाद्रमागमारभते न निष्क्रियस्य का. 

रणामावादुत्तर सयोगानुत्पत्तावनुपभोगयत्वप्रसङ्गः । 
नतुतद्वयवकमाकाकादिदेक्ादिमाग करोति तदा 
रस्भक्रालातीतत्वात् । प्रदेद्यान्तरसंयोगं तु करोत्येव 
अकृतसयो गस्य कमणः कालात्य्ामावादिति | 

कारणाक्रारणविमगादपि कथम् ? यदा हस्ते 

कमोत्पन्नमवयवान्तराद् विभागमङ्कुषेदाकाशादिदेः 
रोभ्यो विभागानारभ्य प्रदेक्वान्तरे सपोगानारमते 
तदाते कारणाकारणविभागाः कमथां दिशं पति 
कायारम्माभिमुखं तामपेक्य कायाकायविध्रागानाः 
रभन्ते, तदनन्तरं कारणाकारणसथोगाच काथाक्षायेः 
सथोगानिति । यदि कारणविभागानन्तरं कायेषिः 
मागोत्पत्तिः कारशसयोगानन्तरं कांसयोगोत्प- 
त्तिः, नन्येवमवयवावयविनोयुतसिद्धिदोषप्रसङ्खः 
हति । न  युतसिद्धपरिज्ञानात् । सा पुनदंयोरन्य- 
तरस्य वा पृथरगतिमतवमभिचन्तु निलानाम् अनित्याः 

नां तु युतेष्वाश्चयेषु ममवाघो युत्तसिद्धिरिति। त्व 
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गिन्द्रियक्वरीरथाः प्रथरगतिमतत्व नास्ति युतेष्वाश्न 
येषु समवायोऽस्तीति परस्परेण सयोग: सिद्धः । अ 
पवाकाकायोस्त्वाश्नथान्तरामावेऽप्यन्पतरस्य एथग्ग- 
तिपत्त्वात् सयोगविमागौ सिद्धो । तन्तुषटयोरनिः 
त्ययोाराश्चयान्तराभावात् परस्परतः सयोगचिमागा- 
पाव हति | दिगादीनान्तु पृथग्गतिमत््वासावादिति 

परस्परेण सयागविमागामनाव इति| 
विनास्तु सवस्य विभागस्य क्षणिकत्वादु्तर 

सयागावधिसद्धावात् चणिक् हति! नतु सयागव- 
दायारेव विभागस्तयारेव सयोगाद्धिनाक्षो भवति । 
कस्मात् ? मयुक्तप्रत्यवदिमक्तप्रत्यधानुचत्यमा- 
वात् । तस्मादुत्तरसयोगावषिसद्धावात् च्षाणिक हति । 

क यिचाश्नयविनाकशाद्व चिनङहयतीति। कथम 
यदा दितन्तुककारणावयव अकरो कर्मोत्पन्नमंर्वन्त- 
रादधिमागमार भते तदेव तन्त्वन्तरेऽपि कर्मोत्पद्यते 
वि भागाच तन्त्वारम्मकसयागविना्! तन्तुकमणा 
नन्त्वन्तराद्धिभागः क्रियते इत्येकः कारः । ततो 
यस्मिन्नव कारे विभागात् तन्तुसयोगविनाश्ः त. 
स्मिन्नेव काटे सयोगविनाक्ञात् तन्तुविनाश्स्तस्मिन् 
विनष्टे तद्ाशितस्य तन्त्वन्तरविभागस्य निनान् 

हति । एव तदयुंत्तरवि माग।नुत्पत्तिप्रसङ्कः कारण- 
विमागाभाषात्, ततः प्रदेक्लान्तरसयोगवति सयो- 
गाभाव इत्यतो विरोधिशुणासम्भवात् कमणशिर- 
काकावस्थायित्वं नित्यद्रन्यसमवेलस्य च नित्यत्व 
मिति दोषः) कथम् ? यद्ाप्यदयणुकारम्भकपरम।णौ 
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कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्धिमागं करोति तदैवाण्वन्तरेऽपि 
कमे ततो यसिमन्नेव काले विमागाद् द्रव्यारम्मकसं- 
योगवचिनाश्ः तदेषाण्वन्तरकमणा द्यणुकाण्वार्वि- 
भागः क्रियते ततो यस्मिन्नेव काठ विभागात् श्ण 
काणुसयोगस्य विनाशनः तस्मिन्नव कारे सयोगचि- 
नाक्ात उयणुकस्य विनाङाः तस्मिन् विनष्ट तदाभि 
तस्थ दयणुकाणुविभागस्य चनाः । ततश षिरो 
धिगुणासम्मवाश्नित्यद्रन्यसमवतकमणो नित्यत्वा 
ति । तन्स्वंदवन्तरवि मागादिभाग इत्यदोषः । आ 
पअयविनाकशात्तन्त्वोरेव विभागो विनष्टो न तन्त्वं- 

टवन्तरविभाग इति एतस्माहुत्तरो विभागो जायते 
अङ्कुल्य(काकावि मागाच्छरीराकारशावि भागवत् तस्मि 
नेव काटे कम सथोगे क्रत्वा विनहयतीत्यदोषः । 

अथवा अशह्वन्तरविभागोत्पत्तिसमकारं तस्मि 
न्नव तत्तो कर्मोत्पयते ततोडहवन्तरवि मागात् तन्त्वा- 
रम्मक्रसयोगविनाक्ाः तन्तुकमणा च तन्त्वन्तरादि- 
भागः क्रियते इत्येकः कालः । तततः सयांगविनाक्नात् 
तन्तुचिनाश्ः तद्धिनाराच तदाधितयोर्विंभागकमे- 
णोयुगपाद्धिनाश्ाः। 

तन्त॒वीरणयोवा सथोगे सति द्रव्यानुः्पत्तो पूर्वो 
त्तेन विधानेनाञ्चयविनाक्नसयाोगाभ्यां तन्तुवीरण- 
विभागविनाक्रा इलति॥ 
(उयो०) प्रतीतिः प्रत्ययो ज्ञान प्रीयतेऽनेनेति प्रत्ययोऽमिधानम् , 

तद्धेतुत्वमन्येषामपीति चिमक्तग्रहणम् । तथाप्याकाश्चात्मभ्यां व्य 

सिचारपरिहारार्थं दव्यविषणत्वे सतीति द्रष्ठयम् । तथाहि विभाग 

६३ सण प्र 
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इतरभ्यो भिद्यते दव्याषेशोषणत्वे सति विभक्तप्रत्ययनिमित्तरवात् । 
यस्तु न भिद्यते न चासाचवम् यथा रूपादिरिति। तथा विभक्तभर- 

प्ययो विशेष्यज्ञानत्वान्नत्तं विक्ाषणाद्भवतीति पराक्षापर वाक्यम् । 
न चास्य वासनाप्रमवन्वम् । तस्याः परवेमेव प्रतिषधात । विर. 
दे ठात्पादश्च क्षणमङ्गानघधादेव निषिद्धः । अथ सयोगस्याच्युत्पाष्े 
विनाशे च विमक्तव्यवहारान्नान्यो विभाग इत्ति चत । न। विमां 
विना सयोगविनाशस्यवाभावात् । तथाहि-गुणानामाश्रयषिना- 
शादिरोधगुणप्रादुभावाश्च विनाश्चोपरूष्यः, यज्नाश्चयाविनारास्तत्र 
सयोगस्याविनाशान्न विभक्तप्त्ययः स्यात् , इष्टश्च सयोागविनाशः 
तेन कमणो गुणविनारे सामथ्यादक्नात् अन्यस्य चिनाश्द्ेतार 
भाषाद्धिमागोभ्युपगन्तव्यः। सयोगाभावे च भाक्तो विभक्तप्रत्यय 
इति । अथाक्रियामाह-शब्दविभःगहेतुश्च । वशदलविभागास्छब्दोःप. 
त्तः विभागाश्च विभागोत्पत्तिरिति वक्ष्यामः । अथ कथंलक्षणः 
कतिविधश्चति वाच्यमिहापि सम्बध्यत इति क्षानं पृत् प्रतिस 
माधानाव् । परा _ , 

खक्षणमाह-प्राप्िपूविकाऽप्राप्तर्विभागः। प्रा्निः सयोगः पृ 
यस्याः सा नत्पूर्विका अप्रा्तिविभागः । सयोगानुस्पत्तिश्चाप्रात्तिः। 
न च प्राप्तपूचिकाति । अथ प्राप्तः पृषकारत्वात्किकारणत्वम् ? सति 
भावा वा साते भावमान्रम् । नतु कारणर्वामति कचित् । तन्तन 
बुख्या महे । क्रियावदन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभागज्न्मनि सयोगस्या- 
पि व्यापारपलन्धेः । नहि क्रिथावत्सयोगाभावे विभागो भवति 
तद्भावे तु मवत्तीति । न चान्वयव्यतिरेकिणः सयोगस्य विभाग- 
कारणत्वे किञ्चत् बाघकमस्ति, यस्य भयादकारणत्वमिष्यत, स्व. 
काय विरोधित्वं तु गुणानाम शब्दादो, प्रत्यासन्नश्च सयोगो वि. 
भागोत्पत्तावित्यसमवायिकार्ण यथोक्ता चाप्रामिर्विभाय इति । ल. 
क्षणे सयोागवदाक्षेपप्रतिसमा धानम् । 

स च अरिविध पवान्यतरकमेज उभयक्मेजो विभागजश्च विभा 
ग इति । तत्रान्यतरकमेजोभयक्रमजो सयागवदिति ¦ पतेन कर्मणा 
विभागेन च विभागो जन्यते, यथा स्थाणोः द्येनेनेति। अत्रहि 
दयनावेयपिनि स्थाणुना तच्चरण्रेभागसमकाटं क्मसञ्चन्तना. 
दुभयोः प्रत्यासन्नत्वे सति व्यापारः सम्भवतीति चिन्तनीयम् । 
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विभूनां च मुत्तरिति केषलेककर्मजः। तथा द्वाभ्यां कमेभ्यां विभा- 
गैश्च विभागो जन्यते । यथा मद्टयोमेषयार्केति । यथाहि मेषदिरसि 
कमन्पन्न शिरोन्तराद्धिभागं करोध्येवं तदवयविनापीत्यवयवावय- 
विविभागत्रयमवयविविभागोत्पत्तो भ्रत्यासन्नत्वे ति सामथ्याब- 
धारणात् कारणमिति तथाविभागरहिताभ्यां विभागो जन्यते, 
यथा परभाण्वारित्यतिदेशाथेः । विभा।गजस्तु व्याख्यायते । पदै. 
विध्व कारणमेदादेत्याह कारणवेभागात् कारणाकारणवेमागा. 
श्ेति। नन्वेकस्मादपि कारणादेकं का्यमुत्पद्यमान दृष्टमिति न कार. 

णभेदात् भदो युक्तः । वन्न। सामग्रीमेदस्य विवक्षितत्वात् । तथा ह्य. 
का कारणविभागोपलक्षिता, अन्या तु कारणाकारणचिभागोपल- 
क्षिता सामग्रीति तद् भेदाच्च विभागस्य मदो घटन पव । सामः 
प्रिमदन कायस्य घरदेर्भददशनात् । विरुद्धघमाधघकरणत्वाञ्च 
विभिन्नप्रतिभासरविषयत्वात् । तथाह -कारणविभागपूर्वको विभा. 
गः सक्रियस्यव कारणाकारणविभ।गपूंकस्तु निष्करियस्यैषेति। 
तथा कारणविमागपूचको विभागः शन्दमारभते कारणाकारणवि. 
भागपृेको विभागो विभागमेवेति घमेभदः । तद्धद।च्चान्यत्र मेदो. 
पलब्धेरिदापि भदोऽवश्यम्भावी। 

कारणविभागात्तावद्धिभागमाह कयि दव्यादिना । 
कार्यणािष्ं व्याप्तमारू्घकायेमिति यावत् । तस्मिन्कारणे कर्मा. 

त्पन्न न कारणमत्र यद्ाऽवयवान्तसयद्विमाग द्रभ्यारम्मककस्यागविरो- 
धिन करोति न तदाऽऽकाश्ादिदशायदा त्वाक।रादिदेशान्न तद्।- 
वबयवान्तरद्विशिष्ठ विभागमिति स्थितिः वेभागजबिभूागवचिन्ता- 

याः प्रतिक्चाता । ननु सवमेतदस।म्प्रतम्, विपर्सताथव्यवस्थायां 
प्रमाणोपपत्तः । तथादहि-विश्िष्टकारणकमावयवान्तरावेमागात्पान्ति. 
सखमक्षालमाकाशादेश्चेन विभागमारमते अवयवकमेत्वात् । यद्यद्व. 
यघक््मं त्तदवय वाम्तरविमागोत्पत्तिसमकालमाकाशदेशनपि चि. 
भागमारमते यथा पद्मवयवकमे । तथा चेतत् कम । तस्माधथो. 
कस।भ्यम् । पव वि्चिष्रावयवा अवयवबान्तरविभागोत्पात्तसमकाः 
छमाकाश्चदेशेन विमजन्तेऽवयवत्वत्पद्यपन्नरवत् । अवयवविभागो. 
प्याकादहादेश्ते विभागेन सद।त्पद्यते अवयवविभागत्वात् पद्यावय. 
वविभागवत् । दवमन्यदप्युह्यम् । न चाज पक्चघमत्वाद्न।मुपलभ्धे- 
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बाधकमस्तीति ¦ असदेतत् । बाधकोपपत्तः । तथाहि-यन्न विभा. 
गद्वयजनकत्वं कर्मणो दष्ट तत्र दरव्याविनाश्ो द्रव्यारम्भकसयोगा. 
विनाशस्तद्विरोधिविभागायुत्पादोऽवयवस्यास्वातन्त्यं तद्वृत्तित्वं च 
कमेण इति व्यापका घर्मा रष्ठास्ते च व्यावत्तमानाः स्वव्याप्त विभाग. 
द्यजनकत्व गहीत्वा व्यावर्तन्त इव्यन्यथासिद्धम् । न चेवं विशेष 
विरुद्धानुमानमतद्धमांणामव्यसिचारत् । यन्न हि व्यभिचारिणो घमौ- 
स्तदेव विशेषविरुद्धानु मानमिति । यदि वान्यत्र का्विक्ेषेण कार 
णविशेषप्रसिद्धः कायविद्रोषप्रतिषादनाथ तत् । पकनर द्रव्यारम्भक- 
सयोगविरोधिविमागाऽन्यत्र विभागमत्र न तु रष्टान्तदाटान्तिकयो. 

वैघस्थमान्नमेवेति । न च कायंविन्नेषः क।रणविशेष व्यभिचरती. 
ति दव्यारम्भकसंयागविरोघेविभागसम्पादने विभागमाज्नज्नने 

च कर्मणो विररोषोऽभ्युपगन्तव्यः । स तु क्षणिकेकद्रग्यद्रन्तित्ववा- 
दिनामुभयन्रापि सम्भवात् एकत्ाकादरादेरे विभागजनकत्वमन्य. 

त्राजनकत्वमव विशेष इति कस्प्यते | तेन यदि स्वतन्त्ाचयवकमा. 

काश्ादेते न विभागं कुयाद्द्रभ्थारम्भक्सयोगविरोधिनो विभागस्या. 
चुत्पत्तिरिति सयोगाविनाशे द्रन्याविन।शः स्यात् । न चाघ्रावयव. 
विनाशात् काय॑द्रव्यस्य च विनाशः तद्वयवक्रमणोप्याकाश्चदेश्ेन 

विभागज्ञनकलत्वाभगुपगमे ऽचयचान्तरेण वचि्िष्टविभागानुपपत्तो से. 
योगाविनान्तेन तस्याप्यविनाश्ः स्यात् । पवमुत्तरोत्तरावयवेष्व. 
प्याश्रयविनारेन विनाहाभ्युपगम द्यणुकस्याचनाराः तदाश्रयस्य 
नित्यत्वात् । अथ संयोगविनाशात् द्यणुकवेनाराः । तर्हिं द्रव्यार 
म्भकसंयोगविरोधिषिमागो.ऽम्युपगन्तव्यः । तेन सत।ऽऽश्रषवि- 
नात्तेनापि ` कवेना्योपपत्तः । तथादि--द्रभ्यारम्भकसयोगविना- 
शात् विनष्टे समवायिकरणे तदाश्रितस्य कायद्रभ्यस्य विनाशो 
चरत एव । तस्माद्यत्र द्रव्यविनाशस्तत्राचयवकमाकाशादेक्षेन वि. 
भागं नारभत इति । प्रयोगस्तु स्वतन्ज्रावयवकमांवय वान्तरेण दभ्या. 

रम्भकसयोगविरोधिविभागसमकारमाकारदेशेन विभागे नारभते 
अवयवकमैत्वात् पञ्चपत्रकमेवत्। तथा स्वतन्त्राचयवोऽवयवान्तरेण 
विशिष्टविभागसमकारुं नाकाशदेशन विभजते अवयवस्वाव् 
पद्मपत्रषत् । पव विभागवदेरपि पक्लाकरणानुमानमुह्यम् । शि. 
एविभागानामुत्पसिश्चात्र द्रव्याविनाकशेनेव निश्चीयत इति स 



गुणम्रन्थ 1वमागनरूपणस् ; ५०१ 

पक्षघमत्वम् पद्माचयवकमादेः। न च विद्िषटविभागसमकालमाका- 
शादेशचन विभागमारममाणं किञ्चिदुपरुन्धमेति विपक्चामावादन्व. 
याव्यभिचारेणेव गमकस्वं ज्ञेयम् । सामान्येन त्ववयवा्िमागसनक।- 
रखमाकाराद्शन वचिभमागजनकत्वप्रतिषेध साध्य व्यतिरेकाव्यभिच।- 
रणापि गमकत्वमिति । तथाहि--स्वतन्तावयवकम।वयवान्तरविभ 
गसमकारुमाकारादशेन विभागं नारमत स्वतन्बावयवकरमरत्वात्। 
यस्वारभते न तत्स्वतन्जावयवकमं यथा पद्यपजरकर्मेति। तथा स्वत 
न्जावयरोाऽववान्तरविभागसमकाठे नाक्रारादेश्नावेभज्ञते स्वतन्त्रा 
घयवत्वात् । यस्तु विभजत न घासो स्वतन्त्रावयवः। यथा पद्मपन्न 
मिति । स्व।तन्ञ्यन्तु क्रियाक्रमेण द्रभ्यविनाद्े मविष्यतीति पू््मेवो- 
ख्यते। न चेतत् पद्यावयवसङ्धाचादि क्रि थायां सम्भवति, द्रव्यविनाश्चा- 
द्रोनात्। अथ प्रद्चवयवकमांप्यवयवविभागसमकालमाकारादेदान 
विभागमारभत इत्यतागन्द्रयत्वाद्युमान प्रमाण वाच्यम्, प्रमाणं 
विना प्रमेयाप्रसिद्धः । तत्न यद्यस्वतस्जञावयवकर्मत्वं व्यतिरेकाव्यमि. 
चारेण गमकाभेतरेतर श्रयत्वं स्यात् पएक्राप्रसखिद्धावित्तराप्रसिद्धरि- 
ति । नैतदेवम् । आकद्द्श्नास्वतन्त्रावयवकमेणो विभागजजनक- 
त्वे बाधकामावात्। तथादे-स्वतन्त्रावयवक्मणा द्व्यारम्भकसंयाग- 
विरोध्युत्पादकत्वं आका्ादेरोन विभागजनकत्व बाधकमस्ति, नेव- 
मन्रेति । तथादहि-पद्यावयवकमाकाशदेशन व्रिभागमारभते तदार. 
मभकबाघकानुत्पत्तो कमेत्वात्। यद्यदेव तत्तदाकारादिदेश्चन विभाग. 
प्रारभते यथाऽनारन्धकायपरमाणुकमंति। अवद्यं च परम।णेराक।- 

दराादिदेशेन सम्बद्धस्योत्पन्नं कमे ततूसयोगनिवकच्तेक विभागमार 
मेत । तदन्तरेण पूवेसंयोगावस्थानादुत्तरसंयोगायुत्पत्त णुका. 
दिग्रक्रमेण कायानुत्पात्तप्रसङ्ग।त् । 

अन्ये त्वस्वतन्त्रावयवकमणां यथाऽवयवान्तरवेभागसमकाल. 
मकारणन तृणादिना विभागजनकत्वभेवमाकाशदनि मपीति मन्य. 
न्ते । तृणादिविभागश्च पद्मावयवस्य प्रव्यक्त इत्युदाहरणम् । न चेवं 
स्वतन्त्रावयवकमणोप्यकारणेन विभागजनकत्व प्रत्यक्षसिद्धमस्ति। 
विबादोापपत्तरित्यलम् । मापोदमसखवुत्तरम् । प्रसङ्गसलमपेक्षायामुदाह- 

रणेपि करचिदनुमानोपन्यासाभ्युपगमात् । अतः स्वतन्त्रावयवकमा- 
वयवान्तरदेव निभागमारमते । विभागाच्च द्ब्यारम्भकसयोगं- 
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विनाश्ञस्तस्मिन्विनष्धे कारणाभ।वात् कायाभाव हत्यवयविविनाशः। 
ततः स्वतन्त्राचयवस्याकारादेहान विभागो वाच्यः, तद्न्तरेण प्स. 
योगस्यावस्थानादुत्तरसयोगानुत्पत्तो कमणः कालान्तरावस्थायित्वं 
नित्यद्रव्यसलमवेतस्थ सच निद्यत्व स्यात् । न चेतदस्ति, कर्मणः क्षणि. 
कत्वे पररुञ्धेः । न च चिनाश्देतु विनाऽस्य विनाराः। प्रतिषेधात् । 
अतो ऽन्यस्य विनाशदहेतरभावात् उत्तरसयोगस्थैवान्वयग्यतिरेका. 
काभ्यां कर्मविनाह सामथ्यावधारणात् कारणत्वमिति । न चोत्तर. 
संयोगः पूवेस्याकाश्ादे शन सयोगस्य प्रतिबन्धकस्यावस्थाने भवतीति 
तद्धिनारहतुर्चिभागो निश्चीयते । न चासो क्रियातः सम्भवत्युक्तस्या- 
या । असमबयिकारणं विना च विभागस्योत्पत्तिनोपरुभ्पेति, अ 
न्यस्यासमवायिकरारणस्याभावात् कारणयोवेद्दमानो विभागः पत्या 
सक्नत्य सति समानजञातीयत्वारसमवायिकारणमिति। यत्रहि समा 

नज।(तीय नास्ति तत्र विजातीयमेवासमवापिकारणमिति कर्ष्यते । 
क्रियातु विद्यमनाप्यत्र वाघक्रलद्ध'वादकारणमेव । तस्मात्कारणयो- 
वतमानो विभागः कायेसंयुक्तात कायेसयोगोपटक्षितादाकाशादिदे. 
शाद्धिमागमारभत इत्यादि पदेनात्मदेरवबाधः । किमपेक्ष्येयाह-क।- 
यधिनादाविद्धिष्ं क।रुमिति । कायंविनाश्ो द्रन्यविनाशः तद्धिश्लिष्रं 
कां तद्धिन।शार्स्वतन््ोऽवयवस्त चपिक्ष्थारमत इति। अन्येतु 
कायैविनारशविश्िष्टं कारमिति सामान्याभिधानात् संयोगविनाङा- 
विशिष्टमपेक्ष्य द्रध्यविनाशसमकालमारभते इति घ्ुवते । स्वतन्त्रं 
वावयवमगेक्ष्योति। द्रब्पविनाशादूष्वे स्वातन्यमस्येत्युपचरेण पूर्वमे. 
वोच्यते --स्वतन्जमीदवरं वावयवं बापकष्याति । कस्येव्याद-सक्रि- 
यस्थेवेति । अथ क(रणविभागस्योभयव्रत्तित्वाविशेषात् सक्रिय 
स्थाक।शादिदेशेन विभागो न निष्कियस्येति । किमत्र नियामकम् 
उत्तरस योगे।त्पत्तिरिति। तथाहि-विभाग।त् सयोगविन! शो सति कर्मो 
तरसयोगं करोति । तस्माद्विनागः कमे च व्यावत्तेते निष्क्रिये तू. 
त्पक्नो विभागः कथमुत्तरसयोगानुत्पत्तो व्यार्तेत। न च तिमा. 
शात् पू्वसंयोगनिद्रचाबुत्तरसंयोगोत्पात्तियुंक्ता । कारणस्य कमणो. 
ऽभावात असयुक्तस्य चाकाद्रादिभिरवस्थाने तेषामसर्वगतत्वं स्यात् 
न चाभ्यकममेसम्पादितः सयागो.ऽम्यीक्रयाजन्यस्य विभागस्य निष 
सको इष्टः । तस्मारस्वक।रणकमेकाय। उत्तरसलयोगाद्विभागस्य निद्ग- 
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चिदेष्ेरयुत्तरस योगानुर्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ध इति -निष्प्रयाजमत्वस्य 
प्रसङ्गो विनाश्षित्वप्रसङ्गश्चति । तस्य हि पृवसयोागनिवश्ेनात् उत्तर 
तयोागोत्पत्तो सप्रयोजनत्वं विनाशित्वं च घटते । यदिवा निञ्क्रय 
स्याकाशादिदेरान विभागाभ्युपगमे सक्रियस्योत्तरसरयोगानुस्पत्तिः 
कारणाभावान्न तु निष्क्रियस्य विभागजविभागप्रतिषधे कारणामा- 
वो हतुः, समवाय्यादिकारणानां सम्भवात् । तथाहि-निष्कियाव. 
यवाकाशादेः समवायिकारणत्वं विभागस्यास्रमषायिक्ारणत्वं शष 
निमित्तकारणमिव्यस्ति कारणसद्भावः । तस्मादुत्तरसंयोगध्रति- 
षध कारणामवो हेतुः । तथाहि-सक्रियस्याकाशादिदेश्ेन विभा 
गानभ्युपगमे प्राक्तनसयागस्य प्रतिबन्धकस्यावस्थानात् उत्तरसंः 
योगाजुस्पत्तिः, तदनुत्पत्तावनुपभोग्यत्व निष्प्रयोजनत्वं विभाग- 
कप्रेणारिति | 

अन्ये तु-न निष्कियस्याकाश्लाङेददोन विभाग इति--असदे- 
तत् । कुतः ? कारणाभावात् प्रमाणाभावादिव्युक्ते परेण बाधकमाह 
उत्तरसयोगावुत्पत्तो अनुपभोग्यत्व्मावनाशित्व विभागस्येति। अथ 
यद्यप्यषयघकर्माचयवान्तरविमागसमकारमाकाश्देशन विभाग ना- 
रभते, तथापि कायोविनाश्चादुष्व॑मारप्स्यत इति तक्निषधाथेमाह न 
त॒ तदवयवकमाकादादिदेश्चाद्धिभागमारभते विरम्य व्यापारषर 
तिषेधात्, तदेतदाह तदारम्भककालातीतस्वादिति । तस्य कमणो 
विभागारम्भककालः, तस्य वा विभागस्यारम्भककालः, त- 
स्यातीतत्वादिति । अथ कमणो विरम्य व्यापारप्रतिषध 
कथमुत्तरसयागाः । अविरभ्य व्यापारप्रतिषधस्यापरिश्षानात् । 
तथाषि कमे विभागे इत्वा चुनववंगं न पुनः सयां नारभते । वगच 
हृत्वा चुन्ेगं न पुनः सयोग नारमत श्त्याह उत्तरलतयागन्तु करो. 
व्येव अृतस्यागस्य कमणः काखात्ययो विनाश्चस्तस्यामावादिति। 
दषश्चात्न सद्धषिषि तस्य विनाश्शः। तेनोत्तरसंयोगजनक्रत्व कमणो. 
भ्युपेयम् । तस्मात्तस्य निवृत्तिरिति। 

कारणाकारणविभागादपि विभागः कथ भवतीव्याह यदा ्स्त 
कमौत्पन्नमित्यादि । हस्ते स्वकारणात् कमात्पन्नमवयवान्नरषिभागं 
दथ्यारम्मकसयोगािराधनमकुकंदाकाशाददेक्षभ्यो विभागानार 
भृत शव्यादिपदेनात्मादेरवसोधः । तांस्त्वारभ्य यदा पृचसयोगविना- 
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ह खति प्रद्शान्तरेराकाश्ादिदेर्ोः सयागानारभते, तास्मन् कारेते 
कारणाकारणावभागाः कायाकायविमागानारभन्त इति। हस्तः 
शारीरस्य कारणं आकाडादि चाकारण तद्विभागः कार्यं शारीरं हस्त. 
स्याकायमाकाल्ादि तद्विभागानारभन्त हति । तदुत्पत्तौ शरीरा 
कार्रादः समघायिकारणत्व दटस्ताकाष्ादविभागानां चास्रमवा- 
यिक्रारणत्वम् । प्रव्यासत्तिस्तूभयरूपाप सम्भवतीति बाधकानुपप 

ग्राह्या । कार्थैकाथसमवायान्न व्याधकरणस्वम् । पवविधायाः 
प्रत्यासत्तेरन्यत्न कमण्यनुपटम्भात् । अथ प्रत्यक्षेणेव दस्तवपुस्तकवि- 
भागसखमकार शरीरस्यापि तेन विभागोपलन्धः क्मवासमवायिका- 
रणामिति कदम्यते । न, आह्युभावित्वनात्प्रखपत्रहतघ्यतिमद्वत् 
परत्यक्षाभिनमानस्य ञ्रान्तत्वात् । यथाहि-युगपदुत्पपच्रश्चत व्यति- 
भिन्नमिति प्रत्यक्षज्ञान ्राहिणानुमानन बाध्यमानत्वादथ्रमाणमकं 
तन्नापि हस्त्रिभागसमकाट क्ाररस्यापि तन विभाग इति योग 
पदयज्ञानमयमानचाधेतत्वाद प्रमाणप्। किमनुमनमिति चत् । अवय. 
वकमणा विभिन्नाश्रयत्वम् । तथांह~-विवस्षिनावयवकम स्वाश्चयव्य- 
तिरिक्ताधारसमवेतमेव वचभागे नारमते कमत्वादुभयाभिमतक- 
मवत् । न चानुष्णोभ्निः छृतकत्वादित्यनुमानवत् प्रत्यक्षेणास्य वरो. 
धः पञ्चरूपत्वात् । तथाहि-दुष्मनुमानं प्रत्यक्चेण स्वविषयसदका- 
रिणा बाध्यत दुष्टे च प्रत्यक्षमनुमाननति तस्मादनुमानस्यावाध- 
तचिषयत्वाद्विमागप्याद्युभावित्वन चोगपयग्रहणम नार्थतथाभावाः 
दिति । दष्टं चनकक्षणश्चतव्यवधानेप्याश्युभावित्वं अरमनिमित्तभु. 
त्पल पच्रापकिव्यत्तिमेदे फ पुनरकक्षणञ्यवधाने क्षणद्धयव्यवधने च. 
ति। त॑थाहि-कारणाक्रारणविमागस्य सयागविनारे सति कायाकाय. 
विभागपूवकस्य तु विभागस्य सयागावनश्तो द्रव्यविनाशे चानन्तरं 
भवनमिति क्षणद्कयवधानम् । उत्पलपत्रावयवेघु तु वेगवत्सु- 
च्यादिसम्बन्धात् कमात्पत्तो विमागाव्छयोगविनाद सति पत्रवि. 
नाशः पुनः पत्रान्तरे सम्बन्धात् अवयवकर्मोत्पत्तिरित्ययं कमः 
पत्ररतऽग्यूह्यः । इत्यनकक्षणज्ञतग्यवधानेप्याश्युभावित्वस्य अमनि- 
मित्तरवाभ्युपगमात् !। पएकक्षणव्यवधघाने तु भक्रेष्यत्येव । तस्मा 
दाशुभावित्वेन योगपद्यामिमानस्य भ्रान्तत्वात् कारणाकारणविभा- 
गाः कायाकायेविभागानारम्भन्त इति । तदनन्तरं-कायाकार्यविभा- 
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गानन्तर, प्राक्तनसयोगाषनाह सति कारणाकारणस्यागाश्च का- 
याकायेसयोगानारभन्ते न पूवं प्रक्तनसयांगस्य प्रतिबन्धकस्था- 
वस्थानात् ! इदं तु चिरेस्पन्नानां स्यागजसयोगस्य पृवे प्रतिज्ञ 
तस्य विभागजजविभागानर्तरभावित्वात् । समानोपायत्तयां चत्रिव 
निरूपणमिति । अथ शरीरस्याकाश्ञादिना विभागः सयोगश्चति 
किम्प्रमाणम् ? अनुमानम् । तथाहि । शरीर स्वकारणविभागिना 

विभजते तद्धिमागिकारणकायत्वात् वीारणवभागितन्तुकायेपर 
चत् । आकाशादि वा स्वविभागिक्रारणकार्येण विभजते तत्कार- 
णविथागित्वात् तन्तुविभागिर्बारणवत् । प्व शारीरं स्वकारणस- 
योगिना सयुञ्यते तत्सयुक्तकारणकायत्वात वीरणसयुक्ततन्तु- 
कायपरवत् । सद्ध त॒ शशराकाश्चादिस्रयोगे शरीरस्य तस्मिन्का- 
ले निस्कियत्वात् अवचयवाक्रियायाश्च सचस्वेनाधरयान्तरणेव समवत- 
क।यजनकत्वप्रतिषरधात् असमवायिकारणं च विना भवचस्षत्प 
तरदश्रनात् अन्यस्य चासम्भवे सति कारणाकारणसयोगात्तस्यो. 
स्पत्ति; कल्प्यत इति । शारीरकाशादि समवायिकरणम् । विशिष्टा च 
-दिङनिीमत्तकारणमिति। 

पव नर्णीति विभागजविभागे पृश्चपश्चवाथसद्दुषणमाह-यदि का 
रणाविभागानन्तरं का्यविभागोत्पत्तिः कारणसयागाख्चानन्तर का- 

यस्यो गात्पत्तिनं समकाटम् । नन्वेषमवयवावयविनोयुतसिद्धिदोष 
प्रसङ्ग इति । न युक्तमतत् । कुतः! युनासद्यपारक्ञनात् । न परण 

युतसिद्िर्वि्ञाता यत पचमादहेति । तथादि--परस्परसयागावचमा- 

गयोग्यता युतासद्धिः, अवयवानां हि पदाथान्तरः सयोगावमागया- 

ग्यता। तथाऽवय विनः सम्भवत्यवनतु परस्पराम्रत्यव्याभचारः। स 

म्भवे वा युतसिद्धिरेवेति न समवायः स्यात् आस्त चासाविति 

वक्ष्यामः । इद त॒ सामान्यलक्षण युतासद्धावशषलक्षणाह्म्यत प्व 

{िदाघस्य सामान्यव्याप्तत्वादिति विश्चेषलश्चणमाद-सा पुनद्धया- 

रन्यतरस्य वा पृथग्गतिमत्वमितीय नित्यानाम् युनसद्धदयाः 

परमाण्वोः पृरथग्गातिमस्वं युतासिद्धिः, अकारापरमाण्वोशख्चान्यतरस्य 

पथरगतिमसवामिति । तश्च परस्पर संयोगवचिभागजननयाग्वत्ते विव 

क्षितम् । अन्यथ। हि द्यणुकारम्भकयोः परमराण्वोद्यणुक वजात गम 

नोपदभ्धर्यणुकन खद युतसिद्धि; स्यात् । अनित्यानां त॒ युतषु एथ 

६४ स ० प्रण 
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ग्भृतेष्वाश्रयेषु समायो युतसिद्धिरिति । नन्वेवमप्यवयवावयविः 
नोयुताश्चरयसमवाया युतस्िद्धिः स्यात् । तथादहि-भवयग्यवयेवषु 
वन्तते अधयवाश्च स्वावयवेष्विति युताश्रयसमवायः । न। अभि. 
प्रायापरिज्ञानात्। यदा घरतद्ाश्रयव्यतिरेकणाश्रयान्तरे सम्रवायः 
पटस्य पटतद्ाश्चरयव्यत्तिरेकेण घटस्य नेवमयधिनो ऽव वन्यतिरेक- 
णा्चयान्तरे समवायः तस्मान्न युतसिद्धिः । अत्रापि द्वयोयुताश्र 
यसमदायिःवमन्यतरस्य वेत्यनुबतेते । दयोयथा घटपटयोरन्यतरस्य 
यथाकाशघरयोरन्यतरस्य घरस्य युतेष्वाश्रयष्वघमवायो ना. 
क।शास्यानाश्चितत्धात् । नन्ववं तहिं नित्याभ्ववानिध्येष्यपि पृथरगांस 
मरवस्य सम्भवात्लवास्तु (कृत) युताश्रयसमक्षायत्वनाव्यापिना । नै- 
तद वम् । सानत्वचु पृथग्गात मत्वस्यान्वयव्यतिरकाभावात् युतश्रयस 
मवायत्वमव, वतत्सद्धावात्सेव युतसिद्धिरित्याह--त्वागान्द्रयश् 
शरयोः पृथग्गतिमस्व नास्ति युतेषु तु समवायोस्तीति परस्परेण 
सयागः सद्धः। तथाहि-त्वगिन्द्रियश्लसीस्थोरामरणं विथोगानुपप 
ततः पृथरभातमरख्ाभावापि परस्परण संयोगप्रसिद्धयुताश्रयसमवायि- 
तवम युतासद्धस्तयारतरेतरश्चयपारहारेण स्वाश्रयेष्वेव सम. 
धायात् । पवमुत्पश्नमात्रस्य घटददेगतिमस्वामवेपि रुपाद्यत्पास्तसम- 
कालमाकाशादिना सयोगोपलन्वेरन्यतरस्य युताश्रयसमवायित्व 
मव युतसिद्धः । नित्यानांतु युताश्रयसमवायाभवेपि सयोग 
विमागोपलन्धेः पृथग्गतिम्मेव युतसिद्धरित्याह-अण्वाकाक्षायो- 
स्तु युताश्चरयसमवायेत्वामावेप्यन्यतरस्य पृथग्गतिमस्वात्सयोगवि 
भागां सिद्धावेति । एवमनित्यानां युताश्नयस्तमवायित्वस्य नित्या 
नान्तु पृथग्गातमस्वस्यान्वयापदश्चेननन्तरग्थतिरेकमाह--तन्तुपट. 
यारानत्ययाराश्चयान्तराभावात् परस्परतः सयोगचिमाःगाभाव इति । 
यद्यपि तन्तवाश्ुषु वतेन्त तथापि परद्रव्य न तन्तुव्यतिरेक 
णा्नयान्तरमस्ताति युताश्चरयसमवचायित्वाभावः । तदमावान्न पर. 
स्परण सयागविभागाविति | विशिष्टं च पुथग्गातिमस्वस्य घरपर. 
माण्वास्तूभयसम्भवात् उभयावराघोऽन्यतरावरोधे विराषहेत्वभ।- 
वात् । तथाहि --नित्ये परमाणो पृथग्गतिमचखमनित्ये तु धटे युता- 
भरयसमवायित्वमुमयो रमयत्रान्वयव्यतिरेकाम्यां समर्थनादश्र सम्भ 
वेन प्रहण न्याय्यम् । यत्र चानित्यमेव तत्र पृथगातिमस्वसद्धवेपि 
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युताश्चयसमवावत्वस्यावसेधो यथा धटाकाशयोद्धववि घटथोरि- 
त्यलमतिविस्तरेण । तस्मात् क(रणविभागानन्तरं कयेविभागः 
कारणक्षयोगानन्तरं कायेसंयोगो युतसिद्धिरित्वपरिक्ातयुताकषि. 
देभरचनमिति। | 

अथदानी विनाश्चमाह-विन। रस्तु सवस्य विभागस्य क्षणिकत्वा- 
दित्यादिना । नयु क्षणिकत्वमराह्युतरविनाशित्वम् , तत्र विभागस्य 
विनाश्चे साध्ये साध्यान्न विशिष्यते । न, व्यवहारस्य साध्यत्वातू | 
तथादहि-विभागो विनाशीति व्यवहत्तव्यः क्षणिकत्वात् । यदिवा श्च. 

णिकत्वमाश्चुतरविनाश्चकरारणसयोगित्वं तस्माद्विभागस्य विनाशे स।- 

ध्येन साध्याविशिष्टता । अथ कि तद्धिनाङ्ञकारणम् ? उ्तरसखं. 

योगः। कथम् ? उत्तरसयांगावाधे सद्भावात् । उत्तरसंयोग पएवावधिः 
खमा सद्भाव यस्य हत्युत्तरसयोग यावत् सद्धावः तदनन्तरमभावष 
इत्यन्वयग्यतिरेकाम्यामुप्रख्ब्धम् ¦ न सयोगवद्स्य विनाश इति। 
यथादि ययोरेव सयोगस्तयोरव विभागतत्छंयोगस्य विनाशो 
नेवं ययोरेव विभागस्तयोरेव स्योगाद्विभागस्य विनदाः। किंत. 
हि? तयोारन्येन वा स्वकारणकरमंजः तत्सयोगजो वा संयोगोस्तु त. 
स्माहनहयतीति । अथ सय(गस्य विभागमात्रद्विनाशवत् विभा- 
गस्यापि सयागमात्रेणाविनाशः किमिति नेष्यत इव्याह-लयुक्तश्रत्य- 

यवद्धिमक्तप्रत्ययानु्रच्यभावादस्य विनाशप्रसङ्गात् । यथाहि- सयो. 
गे विभागमात्रोत्पादे सयुक्तप्रत्ययानुवरत्तिः सयुक्त सयुक्तमिति इ्टा। 
ने विभागस्य सयोगमात्रोत्पाद् विभक्त प्रत्ययावुवृ्तिरास्ति । तस्मा 
दुत्तरसंयोगावाधेसद्भ(वात् क्षणिक हत्युपखद।रः। अन्ये न तु संयोग- 
वद्वस्थितो विभागः। कस्मात्? ययोरेव सयोगादस्य विनाशप्रसङ्गात् 
यथाद्यबास्थितः सवोगः तयोरेव वि भाग।न्निवतंते वि भागोप्येवं तयो. 
रेव सयोगान्निवरतेत । इष्यत पतेति चेत्। तदसत् । सयुक्तपरत्ययवद्धि- 

भकतप्रत्थयानुन्रच्यभावात् न ह्यधोन्तरेण विभागे सयुक्तश्रयययुड़ तति. 
वद् थौन्तरेण सखगोगे विभक्तप्रत्ययायुृत्तरस्तीति । यच्चप्रािश्चानं 

तद्राधकसलद्भावात्तयागामावे द्रष्टव्यमिति । अन्यथा हि पिण्डस्य 

देशान्तरगमने मरणे बाऽवरस्थितत्वदेकपिण्डव्रहणेऽपि प्रहणं स्या 
त्। न चेतद््ति। तस्माद्धिवमानाक्रये द्रभ्ये विभक्तप्रत्ययो मुख्यो, 
न्यदा तु तःसामान्यात् भाक्त इति । 
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एव सयोगात् विभागस्य विनाहं प्रतिपाद्ाश्चयविना्ोन 
विनाशमाह कचेश्चाक्नर्यावनाशाद्धिनहयतीत्यादिना । कथमि. 

त्यव्युत्पन्नप्रदननन्तरमाह--पद्ा दवितन्तुककारणावयवैऽश्ावि- 
त्यादि । दधितन्तुकस्य कारण तन्तुस्तस्यावयवोंश्युस्तस्मिन् 

स्वक रणत् कस्मत्पक्न यद्दिवन्तरयाद्धभाग दव्यारम्मक्र. 
सयागस्य विनाशात्तन्तुषिनाशः तस्मिन्विनष्ठ तदाधितस्यावि. 
रोधिनभारभते, तस्मिन्नव काटे तन्त्वन्तेरेपि कर्मोत्पद्यते । तिभ. 
गाश्च तन्त्वारम्भकसयागस्य विनाहाः तन्तुकर्रणा च तन्तवन्तराद्िः 
भागः क्रियते इव्यनयोरेकः कालः । ततो यस्मिन्नेव काटे विभ।गात्त. 
स्तुसंयोागस्य द्वितन्तुकारम्भकस्य विनाश्चस्तास्पन्नव काले तन्त्वा- 
रम्भकस्यांश्चुलयोमस्य विनाल्लात्तन्तुषिनाशः । तस्मिन्विनष्टे तदा- 
भ्नितस्य तत्वन्तरविभागस्य चिनाश्लोऽन्यस्य विनाश्कारणस्याभा- 
घात् । तदैव द्वितन्तुकस्याप्याश्चयविनाश्ात्सयोगविनाशाच्च वि. 
नाश इति । एवमाश्नयव्रिनाशाद्वेनाशेभिदहितऽनिष्ठमुपपादयति-रव 
तह् युत्तरविम'गानु्पात्तिप्रसङ्ग इति । उत्तरविभागस्तन्तोराकाशादि- 
देश्न विभागस्तस्यानुत्पात्तः कारणाविभागाभावात् । कारणयोस्त. 
न्त्वोविमागा यदि यदि वा कारणे च तद्विभागश्च तस्य द्रव्याविना- 
शसमक!ममावाद काडदेशेन विभागस्यानुत्पात्तः। न च सयोग. 
विनाशमपेक्ष्य द्र्य विनादस्तमकाटं कारणविभागस्य विमागारम्भ 
कत्वम् , विनश्यद वस्थस्यासमवाविकारणत्वानभ्युपगमात्। यथाश्रुत 
म्रन्थे वा चोद्यमेतत् । ततश्च तन्तोराकाशादिदेशेन विभागाजु 
स्पादे तत्सलयोगस्य भरतिबन्धकस्यावस्थानान्न कर्मोत्तरसंयोगं कुया 
दित्याह--प्रदे शान्तरसयोगवति सयागाभाव इव्यतः प्रदशान्तर. 
सयोगस्य विरोधिगुणस्यासम्भवात् कमेणः काटान्तरावस्थायिष्वं 
तस्य च क्षणिकत्वं प्रमाणध्रक्िद्धमिति व्याघातः । तथा नित्यद्भ्य- 
समबलतस्य च कमणा नत्यत्वामात दाषः कथमत्या्--यद्ाऽ&. 

(यव्यणुकारस्मक परमणा स्वकारणात् कमत्पन्नपण्वन्तरा- 
द्विभागं द्रभ्यारम्भकसयोगतरिरोधिनमारभत तदैवाण्वन्तरऽण्यन।. 
रम्भकं कमात्पद्यते । ततोऽनन्तरं यस्मिन्नेव काटे विमागाद्रूव्यारम्भ 
सयोगस्य, वेनान्चस्तदेवानारम्भकणुकमणा। द्यणुकष्वोविमागः 
क्रियते । ततो यस्मिन्नेव काटे विभागात् ब्यणुकस्याणुना सयोगस्य वि. 
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नाशस्तास्मन्नव काठ सयागस्य द्रह्यारम्भक्रस्य विनाश्च।दृद्यणुकस्य 
विनाद्ः तस्मिन् धणुके विनष्ट तदाश्चितस्य द्यणुकविभागस्य षि 
नारस्ततेः कारणविभागाभावातू उत्तरविम।गानुत्पत्तो तत्संयोग 
स्याञ्यावृत्तेने कमोत्तरसंयागं करोतीति विरोधेगुणस्वासम्भवत् 
परमाणुक्वमवेततस्य कम॑ण नित्यत्वं स्यादिति । प्रक्तनचोद्स्य प्रति. 
समाधानमाह -तन्त्वदइवन्तरावेमागाद्धिभाग इत्यदोषः । ननु तन्तव. 
शुविभागः ठवन्तुक्रियाकावया न भवलेवांशेद तन्तुकेत्पत्तावाकाशादि- 
वद्कारणत्वात् , नाप्यशुक्रियाकायंस्तन्तूत्पत्तो तन्त्वस्तरस्याकाशव- 
देवाक्रारणत्वात् । कारणे चात्पन्न कमं कारणान्तरविभागसमकाल- 
कारणेन विमान नारभते विशिष्टविभागानुन्पत्तिप्रसङ्दिव्युक्तम् । 
नच कारणं चिना काये भवतीति तन्त्वंद्युविभागासम्मव एव | 
नेतदेवम् । अश्युकरि षाजनिताद्विमागात्तस्योत्पस्यभ्युपगमात् । तथा. 
हयश्चुक्रियाजनितो विभागः सयेागविनाश विशिष्टं कारमपेक्ष्य तन्तु. 
विनाश्समकालमाक्राशादिदेशेनेव तन्त्वन्तरेणापि विभागमासभ- 
ते । तन्तुविनाश्चविदिष्टं चपिक्ष्प द्वितन्तुक्रिनाशात्तन्त्वोरेव पर. 
स्परं विभागो विनष्टो न तन्त्वन्तरविमागाद्युक्रिपाजनिताद्विभागावु. 
त्पक्नां विनष्ट इत्ये कस्मात्तन्त्वन्तरविभ।गादुत्तरां विभागस्तन्त्वा- 
काडादिषिभागो जायते । अङ्कुटयाकाशतिम।गःच्छसरराकाशविभा 
गवादत्युदादरणम् । यथा.ङ्गुट्याकःश्ादिविभागाद्धस्ताकाशविभा- 
गः तस्मान्न विभागजाच्छरीराकराविभागस्तद्रदिह'प्यद्युक्रियाज- 
निताद्धिमागात्तन्त्वश्चुविमागः तस्माच्च विमागजात्तन्त्वाकाशरावि- 
भागो जायत शति । तस्मिन्नुक्ते भ्राक्तनसयागस्य प्रतिवन्धकस्या- 
भावात् कर्मोत्तरसंयोगं कृत्वा तस्मराद्धिनदयतति न क।लन्तरा. 

वश्थायेत्वं दोषः। नन्वेतसिमिन्पक्षे कथतुत्तस्तयाग(त्तन्त्वाकाशा- 
दिविभागस्य निन्रत्तिस्तन्तुकमंण। पारम्पयेण्यजनितत्वात् । न । 
विभागजनित विभागे नियमानुपरन्पेः। अन्ये तु तन्ताबुत्पन्ना 
क्रिषा तन्प्वन्तरेणेव तदारम्भकेणद्युनापि विभागं करोत्यव | परम्प. 

ैणांोरपि कारणत्वात् आकाशादिश्च पारम्पर्यमापि दितन्वुकोत्प- 
तावकारणमिति । तन्तुक्रिय।ऽवयवान्तरतिभमागतल्परकं नतेन बि. 
विभां करोतीति यदि वांशुकरियांऽदवन्तसादेवत्तन्तवन्तरेणावि 

विभागमारभते अश्युकार्येण सहेव कायोरम्भकत्वात् । अतश्चाश्नयवि- 
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नाङ्नात्तनत्वोरेव विभागाषिनष्ः। नतु तन्त्वन्तरविभागः। तस्मा. 
्न्त्वाकाचादिविभागो जायते अङ्कुलस्याकशनादिविमागाच्छरसराका 
रादिविभागवत् । नन्वङ्कुटयाकःदाविमागद्धस्ताकशाविभमागः कार 
णाकारणविमागस्य कायोकायेविभागारम्भकत्वात् , न स्वङ्कुलेः श. 
रार कायंनिति । अतो यदप्यङ्कुल्याकारशाविभागस्य शरीराकाशचवि- 
भ।गेन सहाकराशाच्रत्तिर्वात् प्रत्थासत्तिरास्त ¦ तथाप्यकारणत्वमेव। 
तस्माच्छरीररार्भकत्वादुपचारण हस्त पव शारीरमिति युक्तम्, पता. 
वता चोदाहरणम् । यथाङ्कुटयाकाशाविमागात् कारणाकारणाविभा- 
गाद्धस्ताकाङ्चविभागः तथ। तन्त्वहुविभागात्तनत्वाकाशविभाग इति । 

अथवेति । विभागस्याश्रयवचिनादेन विनाक्े प्रकरारान्तरोपन्या- 
सः। न तु प्रजृताक्षेपसमाधानम् । कार(न्तरवस्थायिनि द्रष्ये 
कमणः कारार्तर(वस्थायेत्वोद्धावनत्, अताऽदइवन्तरवभागोत्प. 
त्िखमकारं तस्मिन्नव तन्तो विमञ्यमानांशेः कर्मोत्पद्यते। ततो- 
ऽनन्तरमंदयुविभागात्तन्त्वारभकसयोगविनाशः तन्तुक्रमेणा च त. 
न्त्वन्तरविभागः क्रियत व्येकः काकः । ततः सयो गविनाश्ात्तन्तु- 

विनाशः तन्त्वन्तरविभागाच्च तत्सयोगविनाश्चः। ततो द्वितन्तुकस्यो. 
भयविनाश्चाहिनाशस्तन्तुषिनाशाश्च तदधितयोर्विंभागकमेणोयुग- 
पद्धिनाश्च इति । 

अथ निलद्रन्यसमेवतस्य नित्यत्व स्यादित्याक्चपप्रतिसमाधान- 
द्वारकं वाच्यम्--तन्तुवीरणयार््रैत्यादि । यथाहि तन्तुक्ीरणयोः 
सयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तिर्विजा्तयत्वादेव द्व्यणुकाण्वोरपि सयो. 
गाद् द्रव्यं नोत्पद्यते । तथा ह्यकद्यणुकमनित्यम् अन्यश्च परमाणु 
नित्य इति विजञातीयत्वम् । विजातीयसयोगश्च द्व्यानारम्भक इति 
द्यणुकाण्वोः सयोगेऽपि द्रव्यानुत्प्तो परमाणाबुत्पन्न काय द्रव्यार. 
म्भकस्तंयागविरोधिविभागानुत्पादकत्वादाकाश्चादिदेरोनापि विमाग 

मारभते वीरणकमेवत् । एवं प्राक्तनसंयोगनिद्त्तावुत्तरसयोगं छ. 
त्वा विनद्यतीति पर्वाक्तेन विधानेन विनाश्ः। यदिवा पर्घोक्तषि 

घनेनेत्ययमर्थः-तन्त्वारम्मकश्ो कमात्पत्तिस्मकाटं वीरणेपि कम 
अंदुकमंण। चां दवन्तराद्धिमागः क्रियते। वीरणक्रपमेण। च तन्त्वन्तरा- 
दित्येकः काङः। ततो विभागादल्युस्यागविनाक्चे वीरणविमामाश्च 

वारणत्न्तुरयोगयिनाश्चः तता दरव्यारम्भकसयोगाकेनाशान्तन्तवि- 
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माशः। तन्तुवीरण सयोगविनाज्ञे चोत्तरसयोागस्ततश्चाश्रयविनाक् इति, 
अन्ये तु वाक्ाब्दस्योपमार्थरवासन्तु्ीरणयोरिष द्यणुकाण्वोः 

सयाग सात द्रव्य नोत्पद्यते द्रव्यानुत्पत्तो च शणुकाणुवेभागस्य 
परमाणुकमणा दयणुकारमकसयागावमश्खमकाट ज्ञनतस्यक्थ 

चिनाशः । पूर््ाक्तेन विधानेनेत्याश्रय विनाक्ञोमेत्य्थः। यदातु परमा 
णा कमात्पत्ता परमाण्वन्तशवेमागात्पात्तसमकाटमास्पन्नक्ष श 

णुकं कमसाञ्चन्तन तदा पृवाक्तन विधानेनाश्चयविना्ञादिभागक 
भेणोधुगपद्रिनाश इति । द्यणुकारम्भके च परमाणो कर्मोत्पत्तिस- 
मकारमनारम्मकेऽपि कमेसश्जिन्तनात्तद्श्रयविन।शास योगाभ्यां 
तन्तुवारणाव्रभागावनाङ्षघद्धिनाद् इत्यलम् । 

दानीं परत्वापरत्वयाटक्चषणपरक्षाथं परत्वं चत्यादेप्रकरणम्। 

(भा०) परत्वमपरत्वं च परापराभिघानप्रत्यय- 
निमित्तम् । तत्त॒ दिविधं दिस्करतं कालक्रृतं च । तच्च 
दिक्कृतं दिग्विश्षप्रलयाथकम् । कालकृतं च वया मेद्- 
प्रत्यायकम् । 

तच दि क्करुवस्यात्प्तिरमिधीयत | कथम् ! एक्र- 
स्थां दिह्यवस्थितयोः पिण्डयोः सयुक्तसयो गबहल्प 
भावे सत्यकस्य द्रष्टुः सल्निकरष्टमवधि कृत्वा एत. 
स्मादिप्रकरृषटटोऽयमिति परत्वाधारेऽसान्नक्रषा बुद्धिर 
त्पद्यत । ततस्तामपेक्ष्य परेण दिक्पदृक्न सयागात् 
परत्वस्थोत्पत्तिः । तथा विप्रकृष्ट चावधि क्रत्वा एत 
स्मात् सन्िक्रष्टोऽयसित्यपरत्वाधार इतरस्मिन् सन्नि. 
कृषा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेश््यापरेण दिक्परदेशेन 
संयोगाद् प्ररत्वस्याषत्ति; । 

कालकरृतयरपि कथम् { वतेमानकार्यारनियत 

दगदहसयुक्तययुवस्थाचरया रूढदमनश्नुककद्यव 

छिपलितादिसान्निष्ये सत्यकस्य द्रष्टुयुवानभवायिं 
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कत्वा स्थविरे विप्रक्रषटा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामे- 
क्न्य परेण कालप्रदृशठान सयोगात्त् परत्वस्यात्पत्तिः। स्थ. 
विरं चावि करत्वा यूनि सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । 
त तस्तामपेक्ष्यापरेगण कालप्रदे्ठान सथोगादपरत्वस्था 
त्पत्तिरिति, 

विनाश्ास्त्ववक्षाबुद्ध सयो गद्रव्यनाक्ात् । अपे 
चावुद्धिविनाश्ात् तावदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन् काले 
सामान्यवुद्धिरत्पन्ना भवति ततोऽपेक्चावुद्धेविंनरध- 
सा सामान्यन्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वगुणवुद्धरुत्पद्य- 
मानतेत्यकः कालः । ततोऽपक्षावुद्धविनाक्ा गुणवुद्धे- 
श्चात्पत्तिः तताऽपेच्तावुद्धिविनाकादृशुणस्य 1वेनहय. 
त्ता गुणज्ञानत्तत्सम्बन्धेभ्यो द्रव्युवुद्धखत्पद्यमानतेत्ये- 
कः काः | तततो द्रव्यवुद्धेरत्पत्तिगुणस्य विना इति, 

सयागवचिनाङ्वाद्पि कथम् ! अपक्षावुद्धिसमका- 
रमेव परत्वाधारे कर्मोत्पद्यते तन कमणा दिक्ापिण्ड. 
विभागः क्रियते अपेक्ावुद्धितः परत्वस्यात्पत्तिरि. 
त्कः कालः । तत्त: सामान्यवुद्ध सत्पतिः दिक्पिण्डः 
सयोगस्य च विना; । तत्तो यस्मिन् कारे गुणवुद्धि- 
रत्पद्यते तस्मिन्नव काले दिक्पिण्डसंयोगविनाराद् 
गुणस्य विनाश्चः। 

द्रव्यविनाकहादपि कथम् ? परत्वाधारावयवे कर्मो- 
त्पन्न यस्मिन्नेव काटेऽवयवान्तरादिमागं करोति त. 
स्मिन्नेव कालेऽपक्षावुद्धिरुत्पद्यते ततो वि भागाद्यस्मि- 
तेव काले सयागविनाक्ा; तस्मिन्नव काले परत्वसुत्प- 
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ययते ततः सयोगविनाक्ाद् द्रन्यविनाक्ः तदधिना- 
दाच्च तदाशथितस्थ गुणस्य विनाङः। 

द्रव्यपचावुच्योयुगपद्धिनाश्ादपि कथम् १.यदा 
परत्वाधारावयवे कर्मोत्पश्यते तदेवाचक्षावुडिरस्पद्यत 
कमणा खाऽवयकान्तरादेमागः क्रियते षरत्वस्यो- 
त्पसारिदकः कारः । ततो अस्मिन्नेव काटेऽवयववि- 
भागाद् द्रव्थारम्भकसयोगविनादहास्तस्मिन्नेव काले 
सामान्यवुद्धिरुत्पश्यते तदनन्तरं सथोगविनाशाद् 
दव्यविनाद्ाः सामान्यवुडश्यापेक्षावुद्धिविनाहा ह्येकः 
कालः । ततो द व्यापेक्लावुद्यािनाकशात् परत्वस्य 
विनाश्चा!। 

द्रव्यसयोगविनारादपि कथम्? यदा पर 
त्वाधारावयषे कर्मोस्पन्नमवयवान्तरादिभागं करोति 
तरिमन्नैव काले पिण्डकमापेच्तावुद्ध्योयुगपदुत्पत्तिः 
तता यस्मिन्नव काटे परत्वस्यात्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले 
विभागाद् द्रन्यारम्भकसयोगविनाह्ः पिण्डकमेणा 
दिकिपण्डस्य च विभागः करिथते इत्येकः कारः । ततो 
यस्मिन्नेव काले सामान्यवुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव कारे 
द्रव्यारम्भकसयाोगविनाक्ात् पिण्डविनाकाः पिण्ड. 
विनाकराच पिण्डसंयोगविनाशाः ततो गुणवुद्धिसम 
कालं पिण्डदिकिपण्डसंथोगविनाशात् परत्वस्य नाचः 

सयागापेक्षाबुख्ोयुगपदिनाकरादपि कथम् यदा 
परत्वसुत्पद्यते तदा परत्वाधारे क्रमे ततो यस्मिन्नव 
काले परत्वस{मान्थबुडिरुत्पद्यते तस्मिक्तेव कारे पि- 
ण्डकमणा दिक्पिण्डाविनागः करयते ततः सामान्य. 

६५ सथ्य 
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वुद्धितोऽपक्षाबुडधिविनाको विमागाच दिकापिण्डसः 
योगविनाक्चा इत्येकः कालः । तततः सयोगापक्तावु. 
द्धित्रिनाक्चात् परत्वस्य षिनाक्ताः। 

अयाणा समवारयसमवायिनिमित्तकारणानां यु 
गपद् विना्ादपि कथम् ? यदापेक्षावुदधिरुत्पद्यते 
तदा पिण्डावयवे कम ततो यस्मिन्नेव काले कमेणाऽच- 
यवान्तराद्धिभागः क्रि यतेऽपेक्षाबुद्धः परत्वस्य चांत्पत्ति- 
स्तस्मिन्नेव काले पिण्डेऽपे कमे ततोऽवयवविभागात् 
पिण्डारम्भकसंयोगविनाश्ः पिण्डकमणा च दिक्पि- 
ण्डधिनागः करियते सामान्यवुडओ्ओत्पत्तिरित्यकः 
कालः । ततः सयोगचिनारात् पिण्ड विनान्नाः विमा 
गा दिकाषिण्डसंयोगावेनाक्ः सामान्यज्ञानाद्पक्षा 

० भ १९ $ बुेर्विनाक्न इत्येतत् सवं युगपत्वयाणां समवाय्य- 
समवाथिनिसित्तकारणाना . चिनाक्ञात् परत्वस्य 
धिना इति॥ 

(व्यो०) अभिधान च प्रत्ययश्चेति तयो निमित्त परत्वमपरत्वञ्चत्युक्ते 
<{तेप्रसङ्स्तदथ परापरग्रहणम् । तथाप्परापराम्रधानप्रययनमि 

त्तत्वमाक श्रात्मनन व्याद्ुत्तामति वक्षणत्व सतात्यूद्यम । तथा 

सामन्यम्छप चवदबणत्व सत पररामच्ानप्रत्ययानामन्तमता दव्य 

हणम् । तथादि-परत्वापरत्वं अन्यस्माद्धिद्यते द्रव्यविश्चेषणत्वे सत्ति.प 
रापरामथधनप्रत्ययनापत्तत्तराव यस्त्वतरान्न मद्यततेन चासाववम्, 

यथा पादि रिति । व्यवहासे वा साध्यः । अज्र चाभिधानप्दन संख्या 

दिलक्षणष्वपि करणव्युत्पर्याभिघान मावन्युत्पच्या च क्ञानमित्य॒भय 
रुपोग्यवहारः प्रत्ययश्च विवक्षित इति ज्ञापयति । पकर्मिश्च प्रकरणे 
गुणद्गयनिरूपणमरकोत्पत्तरितरोपायपिक्चिकत्वात् पथगभिधनेतु भ्र 
न्थबह्त्व स्यादिति सङ्हत्वदेकदामिधानम । परत्नापरत्वयोः स 
द्भावे किं प्रपाणमित्यपेक्षायां परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्र 
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-त्ययनिमित्तमिति वाकथं परीक्षापरत्वेन च योजनीयम् । तथाहि-परा- 
पराभिधानप्रल्ययो विलिषणपूर्वको विशेष्याभिधानप्रत्ययत्वादण्डीति 
विशेष्यामेधानप्रस्ययवत् । न च रूपादीनामन्यतमं विश्लेषणम्, तद्य. 
वहारविटक्षणत्वाद् । अवाध्यमान च ज्ञानं निमित्तं विना न सम्भष- 
त्येव। वासना तु निमित्त तत्र न भवतीत्युक्तम् । अथ द्रव्यमेव विशिष्टो. 
त्पादवश्चात् परापरव्यवहारजनकम् । तन्न । क्षणिकत्वप्रतिषेघात् । अ- 
भ्युपगमेन तूच्यते । विश्शिष्टताया उ्यतिरेकाभ्यु पगमे विशिष्रव्यवदार- 
जनकत्वे च सनज्ञामेदमात्नम् , अव्यतिरेके तु समानदेश्लावस्थितपि- 
णड समानवयसि च परापररव्यवहारः स्यात् । सद्धावस्याविन्- 
षात् । अतः परापरव्यवहारे ङूपादिविरक्षणं निभित्तमस्तीति 
ज्ञातम् । तद्विधं कारणमेदादित्याष् दिक्कृतं कालकृतं चेति । नयु 
दिक्ाखयोः सबत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वामिचघनाद्वि्षाभिधाना. 
सम्मव्र पव । न । दिककारपिण्डसयागयोस्तच्छन्द वाच्यत्वेन तत्. 
छ तत्वे।पपत्तक्पिण्डसलंयोगरृते दिक्छृतं कालपिण्डक्षयो गरतं 
च काटकृतमेति । तथाऽनयोः परस्पर भेदम।ह-तत्र दिक्कृतं दे श- 
(१)विशेषध्रव्यायकमिति । देशिशषः प्रत्थायकोऽस्येति-देश्विशेष 
वा प्रत्याययताति कारङूता द्धधते । कालछृतन्तु वयोभेद प्रत्याय- 
कमिति । वयाभेदः प्रत्यायको यस्यतं वयोभदप्रत्यायक धयोभेदं 
व। प्रत्याययतीति दिक्ङृताद्धिद्यते। 

तत्र दिकरृतस्योत्पत्तिरभि घीयते । कथमित्यन्युत्पन्नप्रदनानन्तर ° 
मादेकस्यां दिदहयवास्थतयोः पिण्डयोरित्यादि । पकस्यां दिद्यव- 
स्थितयोनं विभिन्नदिहयवरस्थितयोरिति नियमप्रतिपादनम्। सयुक्त. 
सयेगवबहस्पभावे सतीति । भूपदेशानयिकृत्येतत्लयुक्तेन ` सह संयो. 
गास्तेषां बहस्पभाव शत्यकस्मिन् पिण्ड सयक्तखंयोग।त्पीयस्त्वम, 
न्य्िमस्तत) बहुत्वम् , तस्मन् सत्यकस्य द्रष्टुन विभिन्नस्य, सन्नि 

छष्टमव्धि कृत्वापि एतस्पराद्विप्रकृ यमिति परत्वाधारे उत्पत्स्यमानः 
परत्वे बुद्धिरुत्पद्यत, तामपेक्ष्य परण दिकभ्रद्येन सयोागात्परत्वात्पः 
निरिति दिकप्रदेशयोः परापरब्यपद्शस्तत्खम्परादकत्वादुपचारेण । 
ना
 

( १) अत्र व्योमरिवाचार्यमतन भाष्ये 'देश्चविश्लेषप्रत्यायकः 

पमिति पलो बोद्धन्यः। 



५१६ सदीक्षप्रश्चस्तपादमाष्ये 

विप्रकृष्ट च पिण्डमधधि हत्वा इतरस्मिन्पिण्डसय॒क्त संयोगास्पीय- 
स्त्वान्नमिच्तत्लन्निृ्टा बुद्धि रुत्पद्यते। तां सान्ञरृ्टा बुद्धिमपेक्ष्यापरेण 
दिकथदेरन सयोगादपरत्वोत्पत्तिरिति । पिण्डः समवायिकारणम्, 
दिकिपण्डसंयोगो$समवायिकारणम् , विशिष्टा च बुद्िर्निमित्तका 
रणमिति । . धा वा स वि 

ननु चात्र सन्निरृष्टमवाध छत्वा बिपरकष्ट बुद्ध बेप्ररृष्ट चावाघ 
कृत्वा सन्नि बुद्धिरिति विप्रकष्टसनिङश्वचुदुष्योः परस्पर पेक्षि- 
त्वावुभयाभावप्रसङ्गः । तन्न । निर्विकसर्पकन्ञाने प्रतिभातस्यावधि- 
स्वेनाभ्युपगमात् । तथादि-सन्निरृष्टविग्रकृष्टयोः प्रत्यक्षेणव निरविक- 
दपक्रावभासर सत्येतस्मादय सन्रिङृष्टो विग्ररृष्टश्चति सविकस्पकं 
ज्ञान मकत्येव । 

अन्ये तु निविकर्पावभास्जनितसस्कारजस्मृव्यपस्थापितयोः 
सान्नेृषटविप्रकुष्टयाः परस्परावधिमवो घरत इति ब्रवते । तस्मान्न 
परस्परापेक्चतत्वादुभयाभाव इति स्थितम् । 

कालकुतयोरपि परत्वापरत्वयोः कथमुत्पत्तिस्त्याद-वत्तेमानः 
कालषोरिस्याष़टे । वत्तेमानः कालो ययोः पिण्डयोस्तो च तथोक्तौ 
तयोरित्य॒भयन्नपि दिक्कालङृतपरत्वापरत्वयोसुत्पत्तो नियमः । अनिः 
यतदिगादश्योरिति। न नियतो दिष्देश्चो ययास्तोतथोक्तौ तयोरिति 
कालछृतयोरत्पत्तावनियभोपद शनम् । युवस्थविरथारिति वयेभिदो. 
पदशनाथं समानवयाश्च परापरभ्यवहारादश्चनात् । रुढदमश्चु च का- 
कंडयं च वरूयश्च परितानि च तान्यादियेषां तानि तथोक्तानि तेषां 
साक्निष्ये सतीति । रुढदमश्चुकाकरयादि सान्निध्यं च सन्निरृएवद्धः 
कारणा, वरीप्रलितादिसान्निध्य विग्रृष्टबुद्धरिति । एकस्य द्रष्ररिति। 
योहि द्रष्टा परत्वापरत्वे द्रष्टुमभिभावयति तस्य यवानमकाधं कत्वा 
स्थविरे बिप्ररष्ा बुद्धि खु्पचते, तां विग्रर्टा बुद्धिमपकष्यापरेण काल- 
परहेश्चेन योगात् परत्वस्योत्पत्तिरिति। विप्र च स्थचिरमषधि कृत्वा 
चुस्येतस्भात्स्थविराद्यं सन्निकुष्ट इति सश्नेकुष्टा बुद्धिरत्परधते, ता 
मपेक्ष्यापरेण कालग्रदेशेन योगाद् परत्वस्यात्पा्तिरिति । खन्निषष्ट 
विप्रकुषटपिण्डयोः खमवाधिकारणत्वम् , कालपिण्डसंयोगयेश्ासः 
मषायिकारणत्वम्, सक्निकुष्टविप्रकुएवुख्याश्च निमिक्तकारणरषभिति। 

ननु चाय॒क्तमेतत् । माहारोपयोगे सति पाकजोत्पस्तिन्यायेनेक स्मिन् 
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अहन्यु पजातत्वािशेषण सन्निरुष्टा्िपररएवुद्योरभावा्परस्वापरत्व- 
योरखम्मवः। नैतदेवम् ।जन्मनःप्रभ्व्येकस्यां शच सरसन्ततावादित्यपरि. 
घत्तनापेक्षया तदुपपत्तेः, तथादि-पएकस्य जयुःप्रभृतिभूयां स्यादित्य. 
परिवत्तेनानि अपरस्याद्पीयांसीनि तद पेक्षया सन्निङृष्ठविप्रवुख्यो 
भावः स्थविरे भूयांस्यादित्यपरिवत्तेनानीति विग्ररष्वुद्धियूनि चा. 
दस्पायास्लातं सान्नरृवुद्धस्तद्पेश्चया परत्वापरत्वयासत्पन्तिरि. 
ति । शरारसन्तानस्यादित्यपरिवत्तेनापेक्षया घटत पवैतत्। 
दक्रूतपरत्वापरत्ववलश्चषण्याञ्चानयानामत्तान्तरासम्मवबर सत का 

लशृतत्वामेष्टम । न हि तस्मादेव निमित्ताद्यतिकरः सम्भवतीति । 
तदेवं परत्वापरत्वयोरुत्पादे व्यवस्थिते सूत्रेणाभिसम्बन्धो पद श्चन च। 
तथा च सुत्रम्-'पकदिक्कभ्यां प्कक।खाभ्यां सन्निरषठाबग्रृष्टाभ्यां 
परमपर चेति । पका दिक्कारुश्च ययोस्तौ तथोक्तो ताभ्यामिति सम. 
वायकास्णननद्न्लः । पकदद्ग्स्यामात द्क्ङरूतपरत्वापरत्वापश्चयव 

संयमः । पककाटास्या वत्तमनकटम्याम् उमयत्रापात, 

न हसद्भ्या सदक्लद्भ्या च परत्नापरत्व जायत । सनन्नक. 

एविप्रकृष्टाभ्यामिति । समवायिकारणोपसज्ञंनतया सन्निरृष्टवि- 
प्ररृ्टवुखानिमित्त कारणत्वमुक्तमेव । तथाहि-परमपरं चेति बुख्ययेक्ष. 
मित्यपक्षाश्नब्दश्चात्न कारणे बत्तत इति । कारणपरत्वात् कारणापर. 
त्वाच्च परत्वापरत्वे इ्यसमवायिकारणं दश्चयति । ननु च कारण. 
परत्वात् कारणापरत्वाच्च यदि कायं परत्वापरत्वे भवतः ति 
रूपादि वाच्चरोत् परं नत्व(?)सन्निरृष्टतिष्रङृष्टवु द्ध विनापि समा- 

देशे समानयति च पिण्डे तयोश्रदणं स्यात्, न चेतदस्ति। अथा. 
नमिभ्यक्तितोऽचुपरन्धिः। तन्न । सद्धावे प्रमाणाभावत् । सन्निरृष्ट- 
 विश्रकृषटवबुद्यादिखद्धावे चदानं सुत्पन्नमजस्यापि प्रहणमुपपच्चत एव । 

तस्मादि{कपण्डक्षयोगः कालपिण्डलयागश्च परत्वापरत्वल्लम्पाद्क 

स्वादुपचारेण परत्वापरत्वे दल्यभिधीयेते । न च परत्वापरध्वयोः 

परस्पर।पेश्षितत्वादसमस्बन्धमुत्पर्थादिनिरूपणमिति वाच्यम । स्वेश्र . 

परस्परापेक्षितत्वानुपरग्धेः, तथाहि-न बजद्भुरयाः परस्प 

रापेक्षित्वं बीजविनाशे सति काकन्तरे इ्यणुकादिप्रक्रमणाङ्कुरस्यो 

स्पत्तः, पवमदुरविनादे सत्युत्तरात्त(कावाणा पूच्वपृञधनाशे स ति 

भावान्नाङ्कुरात् बीजमिति परस्परवक्षिसामावः । तथा प्रितपुन्- 
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संयोगापक्षाबुखोयुगपद्धिनाश्चादपि कथ विनाश्च हइत्याह-यदा 
परत्वमुत्पद्यते स्वकारणपरत्वसामान्यज्ञानस्योत्पयप्रानता तदेव 
परत्वाधारे स्वकारणात् कमे विभागस्योत्पद्यमानता । ततो यस्मि. 
कषेव काल परत्वसामान्यवुद्धि रुत्पचते गुणवुद्धेरुत्पद्यमानता, अपे 
्षाघुदर्विनदयत्ता । तस्मिन्नेव कारे पिष्ड़कमेणा दिंकेषण्डविमागः 
क्रियत । तत्संयोगस्य विनहइयत्ता ततः सामान्यवुद्धितो ऽपेक्षाबुचि- 

विनाशो विमागाच्च दिकिपण्डसयोगविनाश्तो गुणस्य विनभ्यस्च- 
त्येकः कालः । ततः संयोगापेक्षावुद्धिविनाश्ात्परत्वस्य विना इति । 

याणां समवाय्यसमवायिनिमित्तानां युगपद्धिनाश्चादपि कथ 
विनाशन इत्याह-यद््ाऽपक्षाबुद्धि रुत्पद्यते परत्वस्यात्पद्यमानता तदेष 
पिण्डावयवेऽपि कम विभागस्योत्पद्यमानता ततो यस्मिन्नव काठ 
घयवान्तराद्रव्यारम्भकसंयागविरोधधविभागः क्रियत, अवयवक 
मणा संयोगस्य विनई्यत्ता परत्वस्योत्पत्तिस्तत्सामान्यज्ञानस्यात्पद्य. 
मानता, तस्मिन्नेव काटे स्वकारणात्िण्डेऽपि कमे विमागस्योत्प- 
मानता ततो विभागात् पिण्डारम्मकसयोगविनाश्ञः पिण्डस्य 
विनरह्यत्ता पिण्डकमेणा च विभागः क्रियते । दिक्िपण्डसयोगस्य 
विनहयत्ता॒ सामान्यवुद्धेश्चोत्पत्तिरपेक्षावुद्धोर्विनदयत्ता गुणवुद्धर- 
त्पद्यमानतव्यकः करः । तत संयो गविनाशपतििपण्डविनाशे विभा- 
गास्च दिकिपण्डसयोगविनाश्ः सामान्यक्ञानादपेक्षावुद्धोिनाश्च 
श्त्येतत्सवे यगपद्धवतीति । तन्न जयाणां समचाय्यस्षमवायिनिभित्ता. 
नां चिनाश्नात्परत्वस्य विनाक् इति । अन्यत्र हि व्यस्तानां कारण 
त्वापरब्धेः समुदिंतानामत्र सम्भवात् गुणविनाशे कारणत्वमिति 
सम्भाव्यमानानकारणत्वोपन्यासः ॥ 

अथेदानीं वुद्धेरवसरप्राप्ताया लक्षणपरीक्षा् बुद्धिरूपलभ्धि- 
रित्यादि प्रकरणम् । 

( भा०) वुद्धिरूपलन्धिज्ञान प्रयय इति पयायाः 
सा चानक्व्क्राऽ्यानन्त्पात्प्रत्यथानपनलत्वाच् ॥ 

तस्याः सत्यप्यनेक विधत्वे समासतो दे विषे धवि. 
द्या चार्या चति । तच्नराविदया चतुर्विधा-सशयविषप 
येयानभ्यवसायस्वप्नलक्षणा ॥ 
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( व्यो० ) बुद्धिरिति पदमावत्यमाने लक्ष्यनिर्देश्लो लश्चषणनिदः 
राश्च मवति । तथाहि- बुद्धिरिति रक्ष्यानर्देशो बुद्धिरुपक्छाग्धिज्ञान 
प्रत्यय इति पयायाः खक्षणम् । अथाकाके वत्तमानाः कथ उ्याधक- 
रणात्वात् वुद्धलक्षणम् ? वाख्यवाचकमावनतद्धमत्वात् | टक्चषणचाच- 

ञ्यज्ञापना्थेञखाज् पयांखटक्षणाभिध्रानम् । तथाह-न परमसाधा. 
रणत्वात् कायकरणादिरक्चषण पयायात्मक चति । अथ हाब्दानां 

पुरुषच्छानुषिधायितयार्थान्तर ऽपि इत्ति; सम्भवतीति उयभिचारः । 
म । अनादकाखप्रवाहायातत्वन विद्तोचितत्वात् । तथादि-वुद्धिरत- 
रस्मात् भिद्यत अनादिकालप्रवाहायातत्थभूतप्यायाभिधयत्वात्,. 
यस्त्वितरस्मान्न भिद्यते न चासावेवम् यथा रूपादिरिति । व्यवहारो 
धा साध्यः। ननु वुद्धरन्यपि पयाया दद्यन्त हति ततपीरहारणामाष- 
मव लक्षणत्वेनाभमिधान विक्ेषहतुवक्तव्यः । स चाये वशषाऽत्रव 
विप्रातपत्तः । रक्षणाथमपीदं वाक्यं सामथ्यात्ताक्नरयासपरं भव. 
तीति। 

तथाच साख्याः-प्रधानम्याद्या धिकारो वुष्धर्बोजस्योच्छ्रुनतेव। 
पधान च सर्वरजस्तमसां साम्यावस्था तद्विकारो वषम्यम् । उप- 
शभ्धिस्तु खुखदुःखाकारपरिणतायां वुद्धावात्मनः प्रा्तावम्बादयोः 

भागः, तदाह-- 

विविक्तदटक् परिणते बुद्धो मोगो.ऽस्य कथ्यत । 
प्रतिचिम्बादयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्मात्ति ॥ इति ॥ 

विचिक्तरग्विषयाकारपरणतन्द्रियाकारपरिणतियस्याः सा त- 
थोक्ता तस्यां वुद्धो सत्यामात्मनो भोगः कथ्यत । किंरूपः? प्रतिवि, 
म्बोदयो न वास्तवः । यथा चन्द्रमसः प्रतिबिम्बनं स्वच्छेन कलु 
षात्मकऽम्भसीति उदाहरणम् । यथाहि चन्द्रमसः प्रतिषिम्बनम- 
भसि एवं विशिष्टपरिणामापचतायां बुद्धावात्मन इति । वास्तवे हि 
भोगे पुरुषस्य पूवस्वरूपनिहत्तो स्वरूपान्तरापत्तिविकारः स्यात् । 
तज्ज चाच तनत्वादनेकदुषणमिति । 

अन्ये त्वन्यथा भाग मन्यन्ते । यथाहि पुरुषोऽविकफृता- 

स्मेव स्वनिर्भांसिन चेतनं मनः करोति सान्निघ्यादुपाधिः 
स्फरिकमतदूपं स्वनिभासं स्वाकारं करति पवमय पुरूषोऽ 
विङृतस्वरूपोऽचतनं मनः स्वनिभांस्र चतनमिव करोति स। 

६६ स ० प्र 
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ज्निभ्यान्न पुनवेस्तुतस्तस्य चेतन्य विकारित्वात् । ज्ञानन्तु विष. 
याकारपरिणतेन्दरियाक।रतया बुद्धेः परिणामः । तथा भोगोःडुक 
पुरुष मत्वा बुद्धरक्रूनिः सम्पद्यते । तदाकूतसम्बेदनाच्चनन्द्रयाणां 
पूवैस्वरूपनिद्सर्विषयाकारः परिणामः । अन्यथा हि पृत्ररूपापरिः 
त्यागे प्रागिव पश्चादपि विषयाषबोधघो नस्यात् । विषया्माकारश्च 
परिणामः भरतिक्रमेन्यवस्थातो नीरम्येद पीतस्येदमिति केयम् । 
अन्यथा हि विषयाकारं विना परिणामस्याविशेषाद्य व्यवस्था 
न स्यात् । पवं विषयाकारपरिणतन्द्रियघु तदाकारतया बुद्धः 
परिणामः । तथा सिष्यादि प्रत्ययाः पञ्चादरात् बुद्धः परिणामवश- 

षा पव | मषरधा सिद्धिनवधा तुष्टिः पञ्च विपयेयमद्ाः। तथाऽशाक्तिः 
र्टाधिंशतिधव्यसिदि तष्ट्योमेदाः । सत्तदहोकादक्ान्द्रियवधाश्चति 
पञ्चाशत् भवन्तीति प्या यत्वम्। बुख्यादिश्ञब्दा न सिद्धाः विभिन्नाथ. 
वाचकत्वादभिन्नप्रवत्तिनिमित्ताश्चकाथवाचकाः शाब्दाः पयाया इति । 

तदेतदसाम्प्रतम् । पषां प्रयागतः पयांयताप्रतीतः । तथाहि- 
बुद्धः उपलन्धः श्षातः प्रतीतः इत्यकस्मिन्नथं प्रयुज्यमानाः प्रतीयन्ते 
विभिक्नाथतायान्तूपलन्धो न वुद्धो क्ातोन प्रतीत इति सम्वदनं 
स्यात् । न चतदस्ति। नच प्रधानासतछस्य वक्ष्यमाणस्यान्नतद्धिः 
कारस्य बुद्धेः सद्भावः, तदभावादात्मनिवुद्धन विम्बनसुपन्धिः 

तत्परिणामो वा ज्ञानं प्रत्ययश्चति । यदि वास्तवो भागः स्यात् न 
संसायात्मनो मुक्ताद्िश्षः स्वनिष्ठायाश्ितेरुभयत्राविषहोषात् । न 

च व्यापत्वाविक्षात संसायात्मना एव बुद्धविक्ाचण साक्निध्यात् 
प्रतिषिम्बनं नेतरस्येति वाच्यम् । मोग्यभाक्त॒त्वसम्बन्धस्तं 
भोगस्यावास्तवत्वाद्वचयः । नच कर्मेव नियामक तस्य वु. 
खयाऽसम्पादितत्वात् । तथादि- बुद्धया ल्षम्पादित कम पुख्षण बि. 
शिष्टसम्बन्धामावादकश्ञषपुरुषोपभोग्य स्यत् । न च बुद्धः कतु्व- 
मचेतनत्वात् । चतन्यं हि प्रघानक्रिया (न) करणे बस्त इति कवैत्वं 
हि स्वातन्यकरणत्वम् | पारतन्त्थं न स्यात् । स्वातन्छयपारतश्य- 
योर्विषिप्रतिवेधरूपत्वादिति पुरुषस्यैव कन्तत्वमभ्युपेयम् । न च 
तस्य प्वंमङृत्वा कुवतः परिणामित्वं कारकसाकव्ये कायेकरणात 
तद्वेकय्ये चखाकरणात् साकल्येवकस्ययश्ाविमावतिरोभावास्यां 
नात्मनस्तथाभावः ततोऽन्यत्वात् । अतः पुरुषस्य कन्नृत्व युक्तं वा- 
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स्तकं मोकतृत्वम् , अन्यथा हि भोगक्रियामकुवंतः कथुदासीनस्य 
भोक्तृत्वं स्यात् , मोगस्व सुखदुःखवेदनारूपत्वात् । तदाधारता तु 

मोक्तृप्वमिति । यच्चेदं -पुरुषस्य भोगोर्सुकतां मन्यमानाया बुद्धेराः 
कूतिः सम्पद्यत, तत्लम्बेदनाच्चेन्द्रषाणाम्-ईइति । असदेतत् । भ- 

चनत्वात् । अचेतना हे बुद्धिस्तथेन्द्रियाणि । तेषामाकूतस्लम्वेद् 

नाभावे कथं नियतो विषयाकारतया परिणामः । पुरुषस्यतुचि- 

दरपताव्यतिरेकेण नापरा भोगोत्सुकतास्ति । यश्चायमन्द्ियाणां 

विषय।कारपरिणामस्तस्य विषयाकारतायां न प्रति कमभ्यवस्था 

प्रमाण, 'तद्न्तरणापि तद्धावादि'ति वक्ष्यमाणन्यायत् यदि च 

बुद्धः पूवरूपानेवृत्ताचेन्द्रियकिारतया पारमामः ताह स्वरूपस्य 

म्यतिरेकात् वुद्धरेवोत्पत्तिनिटृत्तिश्चति । अन्यत्व परतिसरन्धानाच्- 

भाव एव । न ह्यन्येनोपलन्धमथमन्यः भ्रतिखन्धातुमह ताति । परिः 

णामास्तु बुद्धेस्तादाल्म्येन वत्तेन्त ¶ति तेषामनेकत्वे वुद्धेरण्यनेक 

त्वम् । विपये ताद्।त्म्यविरदात् । यदपादं-वुद्धेः परिणामि 

घाः पञ्चाशत् प्रत्यय।ः-तदवुद्धिपूवेकम् तत्पारगामाबेश्चषाणामान- 

थात् । न च तेषमेष्वेव(न्तभावः प्रतिनियतलक्षणावरेघस्यानु 

पलन्बोरित्यरमातेग्रसङ्गेन । 

तदेवं बुदध्यादिपयायाः परपक्षव्युदासरे साति टश्षणभिष्यन्त 

इति स्थिते लक्षणेन लक्ष्यमाणस्येकानेकत्वो परन्धोवेप्राते पत्तेश्च 

सक्चये सति तन्निरासाय सा चनेकप्रकारेति वाक्यम् कुत एतत् { 

अथौनन्त्यात्पमत्यथनियतत्वाश्च। ननु चाथनन्त्यमथेधमे इति व्यधिक- 

रणत्वम् । न । अन्यथा तदुपपत्तेः । तथादि-वुद्धेरथानन्त्यमित्यथाप- 

दश्षोनम्। पएतस्साधनं चानन्तार्थत्वादिति । अ्थाऽनन्ता यस्याः सा 

तथोक्ता तस्या भादोऽनन्ताथेत्वामेति ' अयस्त्वयतेऽनेनेति कारकस। 

मग्न्यंन कारकेकदेशस्तद्धेदेऽपि कायस्यामेदोपल्येः। तथाद्यनेककारं 

कस्तम्पाद्यं घटाचेकं इष्टमिति । सामग्री तु प्रातिक।(यंनियतत्वान्न 

तदुमेदं व्यभिचरतीति । अतोऽनेकप्रकार। बुद्धेरनन्ताधत्वाद्नन्त- 

कारकसामग्रीजन्यत्वात् घटरादिवदिति । यश्धेका न चास्ावनन्त. 

कारकसामग्रीजन्ये। थथा घट इति । न तु कमेभ्युस्पत्यानन्तकम- 

कारकजन्यत्वं साधनं विवक्षितमिति व्याख्ययम् । प्रत्वथनियततवा- 

दित्यनेन गतार्थत्वात् । वथाह्यथंमरथं भ्रति निवतं थावत् भेद्मिन्न 
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कर्मकारक तावत् समदसिन्ना बुद्धय इति बुद्धिरनेकप्रकारा प्रत्य. 
नियतत्वात् च्राणादिवत्। 

अन्य तु पु्ास्मन्नव वाक्ये कमेग्युत्पस्याऽनन्तकमेकारकजन्यत्व 
साघनं खुभ्यत पवति भ्रलयथनियतत्वं प्रत्यात्मञ्जत्तित्वं विवक्षितमिति 
मन्यन्त ¦ तथ। हि~-अथत९स्मिन्नित्यात्मा द्यथस्त प्रति नियतत्वं प्रत्यात्प. 

बरत्तित्वमेव । सामान्यस्य त्वनन्तात्मन्रात्तत्वान्न प्रत्यात्पनियतत्व- 
मस्तीति सम्भवेपि वुद्धविश्चेषगुणत्वाद्धिशेषरगुणत्वे सतीति विने 
षणमभ्यूद्यम । 

अन्ये तु रूपन्ञान रसज्ञानमित्यादिवुद्धेनानात्वस्य प्रत्यक्षेणैव 
प्रसिद्धरसश्चरवुद्धेरस्मत्वुद्धद्च परस्परमेदज्ञापनाथमथोनन्त्यात् 
परत्यथनियतत्वाचचति पदद्धयमिति घ्रुवते । तथाहीदवरवुद्धिरनन्ता- 
अत्वादस्मत्वुद्ध्भिदते । अस्पतूवुद्धिश्च परत्य्थनियतत्वादीदवर 
चुद्धरिति । अत्र च वुद्धेरनकत्व स।मान्येन प्रतिज्ञातमित्ययं विंशेषः 

कुतो भ्त इति चन्त्यम् । 

अथ वुद्धिव्यतिरकणाथस्य सद्धावे प्रमाणाभावादयुक्तमर्थान- 
न्त्यं प्रत्यथनिवतत्वं चति । तथ।हि~-विज्ञानं स्वयप्रकाहारूप- 
स्वादात्मान प्रकाच्रायत्यथोास्तु जडत्मानः तेषां कथ प्रकाशः । यदि 
जञानं भरगृहीतं भ्रकाशकमिष्येत, तस्यापि ज्ञानान्तरेण प्रहणाभ्युपगमे 
क्ञानपरस्परायामुपक्षीणत्वाद भित्रतस्याथस्यप्रक।शनमेव । नचपु- 
वैक्नानाग्रहणपि अथैस्येच प्रहणमिति वाच्यम् । तषामासन्नत्वे सति 
ग्रह्यटक्षणप्राप्तत्वात् । तदाह~- 

तां ब्राह्यटक्षणप्रास्तामा सन्ना जनिकामिदम् । 
अगृहीत्वात्तरं ज्ञानं गृह्णीयात् अपरं कथम् ॥ 

अथागरहीतमेवाथेप्रकाराकम्; पव तर्हि सन्तानान्तरोद्भृतम- 

पि स्वंवामप्यप्रक। दक स्यात् । यथादि--षस्वसन्तताबुपजातमन्ञात- 

मवार्थप्रकाशकमेवं सन्तानान्तरेोपि स्यात् अविशेषात् । अथ स्व. 

सम्चयस्वसरन्ततो विज्ञानमऽथप्रकाशकम्, प्वं तर्हि बोध्य. 
राद्थीस्तरस्य वस्तुनोऽप्रकाश् पव। तथाहि--यद्यमी पदाथाः 
परकाश्चरूपाः कथं बोधादूज्यतिरिच्यन्ते । बोघस्यैव तदूपत्वादधप्रका- 
दारूपतया च सव॑दा न प्रकारः स्यात्। अतो ज्ञानमेव प्रकाशस्वरूप. 
त्वादिति व्यवाह्यते । प्रकाशरूपतया हि सत्वं व्यात्तम् । साच 
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व्यावत्तमाना ब।द्यारथभ्यः स्वव्याप्तं सत्वं ग्रहीत्वा व्यावर्त इत्य- 
स्व बोघव्यत्तिरेकिणाम् । न च बोधस्य बोधरूपतया सर्वैत्रावि 
शषाद्धिशिशार्थप्रकाराकत्वं स्यात् । अथ नटस्येदं पीतस्येदमिति 
प्रतिकमव्यवस्थातः साकारं विज्ञान मिष्टम् । तहिं विज्नानमेवास्तु तदा- 
कारम् अङं बाद्याथकस्पनयेति । तदुक्तम्- 

धियां नालादिरूपत्वे बाद्याथेः कनिबन्धनः। इति । 
तथा वचिज्ञनकलेऽथस्यासद्भावाद्थकारे तु क्ञानस्येति 

कथम् तयो त्राह्य्राहकभावः ? सदसदूपयोस्तद्मावात् । पएकस्मिश्च 
काटे द्वयोरुत्पत्यम्युपगमे कर त्राह्यम् ।क च ग्राहकामित्यविशचेषात् । न 
च विज्ञानाययोः स्वात्मन्येव पयंवखाने अथांघौनतायाः प्रतिपनम- 
दराक्यत्वात् प्रह्यत्राहकमावः। तथावयाविप्रतिषधद्वारेण रूपादि 
समुदायमात्रम् । तच्च समुदीयमनेभ्यो नाथोन्तरमिति व्यवस्थया. 
मर्थामाव पएव। खमुदायस्यापरप्राथसस्वेनाप्रतिमासनात्। येतु 
परमार्थस्न्तः परमाणवस्तेऽस्मद शन विषया न भवन्त्येव, अतीन्द्र 
यत्वात् । कायै चापरमाथेलचात् प्रतिभासरमानमलिङ्गमेव । तस्माद्- 
नादिवासनावक्षाद्धिज्ञानांश पव ब्रह्यप्राहकप्रविभागः। एतदाह 

अविभागापि वुध्याल्मा विपर्यासितदशनेः। 
ग्राह्यग्राहकसावेत्तिभद् वानव रक्ष्यते ॥ 

न तु परमाथतः, तदाद-- 
नान्योऽनुमाभ्यो बुद्यारित तस्या नाऽनुभतोऽपरः। 
ग्रहय्राहकवेघुय।त्स्वय सेव प्रकाशते ॥ 

नयु तर्द नीलमहं वेद्धि चक्चुषरेति प्रतिभासः कथम् ? तथादि-ने. 
खमिति कर्म अहमिति कतां वेद्मि क्रिया चक्षुषेति करणमेतषां 
परस्परव्याचरत्तवपुषां प्रतिमासनादमेदप्रतिपादनसुन्मत्तमाषितम् । 
नैतद्वम् । तैमिरिकस्य दविचन्द्रद्शनवदस्याप्युपपत्तः । यथाहि 
तेमिरिकस्या्थाभावेऽपि तदाकारं विज्चानमुदेति पवं कमादि 
स्वविद्यमनिष्वप्यनाद्वास्तनावश्चत्तदाक।र विन्चानपमिति । अथ 
तैमिरिकस्य केशादिज्ञानं बाध्वमानत्वान्निरविषयम् , न चव. 
मेतत् । तदसत् । बाध्यबाघक्भावस्येव।सम्मव।त्, तथाहि-न विक्षा- 
नम्थैन वाध्यते । परतीयमानाप्रतीयमानाभ्यां बाध्यत्वेऽतिप्रसङ्गात् । 
प्रतीयमानेन हि बाघायां सवे विन्नं ब।'घ्यं स्यादेवमप्रतीयमानेना- 
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पाति । अथ ज्ञानेनेव ज्ञानं बाध्यते । तज्रापि न विभिक्नविषयेण, रूप. 
ज्ञानेन रसादिक्ञानस्यापि बाध्रसङ्गात् । समानविषयत्वे तु सम्पा 
द्क्रत्वमव स्यात् न बाधकत्वम् । न च विह्ञानस्योत्पत्तिविनाशो वा 
वाध।त्ल््ंस्यापि तथाभावध्रसङ्गात् । अथ विषयान्तरोपक्तषणा मि. 
ध्या पत्तिबौीधः । तदसत् । विषयस्य कमेकारकरूपत्वात् । यत्रोत्प- 
दयते श्चान स पव तस्य विषय इति विषयान्तरोपसपेणमसिद्धम् । 
विज्ञाने वाध्यबाघकसद्धावस्येवाप्रसिद्धः न मिथ्याज्ञानमस्तीति। 
नापि संविदि सम्यक्त्वम् । प्रमाणाभावात् । अधाथक्रियासम्वादः 
प्रमाणम् । न, तत्रापि सम्बाद्कपेक्षायामनवस्यप्रसङ्गात् । सम्बा- 
दकं च विना न सम्यक्त्वसिद्धिरिति। न चाथक्रियापि बोधात् 
भिद्यते, स्वस्यापि प्रतिभासमानस्य बोघादन्यातरेकात् । यथोक्तम्- 

प्रकाद्ामानस्ताद्ात्म्यात्स्वरूपस्य प्रकाश्चकः। 

यथा प्रकाशोऽमिमतस्तथा धीरात्मवदिनी ॥ इति ॥ 
यदि च पदार्थानां निजं स्वरूपादि यथेकस्य प्रतिभासस्तथा 

स्वैषामपीति विसम्बादो नस्यात्, नचेतदस्ति । तथाहि- 

मन्त्रादयपप्टुताक्षाणां ते वे स्टेच्छकलरादयः। 
अन्यथेवावभासन्ते तद्रूपरहिता अपि॥ इति । 

अथ चोपष्ट्युतचक्चुषामन्यथा प्रतिभासस्तत इति कि प्रमाणम् । 
अनुपप्ततचश्चुषां तथेव दरानाीमिति । तदाद-- 

तयेव दह्ौन तेषामनुपष्टुनचक्चुषाम्। 
दुरे यथा वा मरु मदहानल्पोपि हहयते ॥ इति । 

अव्यवस्थामेवोत्तराद्धंन दशयति । प्कश वु विचार्य॑मा- 
णेषु भावेषु रूपं न उयवतिष्ठेत । यथाहि तन्तुषु विचायैमणेषु पर- 

स्याग्यवस्थानम् अद्युग्यतिरेकेण तन्तुनामित्याशृह्यम् । कथं तर्हि 
श्ाकयाः स्नानादिक्रियासु भवतन्ति बाह्य(थस्यासस्वादिति। लोकः 

व्यवहाराजु सारिलया, यथाहि अपरीक्षक। बाह्यमर्थमविद्याबहास्पति 
पद्यमानाः प्रवस्ते तद्वत्पसक्षका अपीति 'लाकन्यवहारं प्रति सर 
शौ बाखुपण्डितो, इति न्यायात् ॥ 

तदेतद् सव् । अर्थविश्चेषादुरप्ति मन्तरेण बुद्धि विक्तेषस्याभावप्रस- 
ङ्गात् । रुपक्चानं रसज्ञ(नमित्यिदिपरस्पर भ्यावृत्तस्वरूफाणि ज्ञानानि 
प्रथन्त इत्यथैकिशेषो ऽभ्युपमन्तव्यः । मथ बासना्ेरोषाष्धेश्चानविश्चः 
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ष; तस्वा अपि विरिष्ठज्ञानञनकस्विपि ज्ञानाश्यतिरेके च संक्ञाभदमा 
व्रम् । अश्यतिरक तु ज्ञानरूपोभयं सर्वत्राविशिष्टमिति रूपक्ञानं रसज्ञा 
मित्यादि वेचिऽयामावः । न चाकारविक्ाषाहिह्नविशेषः। तस्या- 
पयसम्भवात् । तथाहि ज्ञानमस्य वास्तवाकारतायां नीखादिक्षान 
वास्तवाकारत्वातु प्रमाण दिखन्द्रादिक्षान चावास्तवाकारत्वाद्प्रमाण- 
भिति विशेष्याघातः। वास्तवाकारतायाः सर्वज्राविश्ेषात् । अथावा. 
स्तवाकारं तथापि विराषाभ्युपगमहानिः। वादिप्रतिवदेनोदच ज्ञयप 
राजयत्यवस्था न स्यात् उमयारप्रमाणन प्रबसेरविराषात् । नचाधा. 
स्तस्य विज्ञानतादास्म्यं, सदसष्टरूपयोः सरविषाणयारिवेकत्वा- 
दशनाव | अत पव- 

सहापकम्भनियमादमेदो नीलन्द्धियोः । 

इत्येकत्वसाधनमुन्मत्तमा वितम् । असतः सत्तादात्म्ये ससवमस- 
सादाल्म्ये तु तदरुपत्व्मिति । तथा परप्रसिख्या नियमेन सहोपलभ्य. 
मानस्वं भेदेनैव व्याप्तमिति विरुद्धं स्यात्। अथ साहाय्यं योगपद्य वा 
धिषश्चितं स्ोपरुभ्यमानत्वम् । तथापि तयोर्भेदनेव व्याप्तत्वादिरुद्ध. 
न्धम् । तथा स्षेक्ञः स्वचित्तेन सहोपलभते परचित्त, न च तस्य त. 
स्मादमेद् इति व्यभिचारः स्वेषां सर्व॑क्ञताप्रसङ्गात्। न चेकस्यैवोप- 
कम्भनियमः हेतुः । अशब्कार्थत्वात् साध्यावििष्टत्वाञ्च । तथा. 
ऽनेकरूपादयवयकस्य हि तस्या्थस्योपलम्भे स्वरूपासिद्धापीति । अथ 
बाह्याथाभाषादेकोपलम्भनियमः । तन्न । इतरेतराश्चयत्वप्रसङ्कात् । 
तथा चेकोपरम्भनियमात् बाह्याथौभावसिद्धिस्तत्सिद्धश्वैको पलम्भ- 
नियमसिद्धिरित्यकाभावादितराभाषः । अथेकनेवोपरुभ्यमानत्वं 
साधनम् । न । अन्यवद्नाभास्याप्रसिद्धः। अथेस्तु तत्सखमानक्षणे 

रन्येरणप्युपलभ्यत हइत्यकेनेषो पलभ्यमानत्वमालिडम् । सश्चन््रास- 
अन्त्ररष्ठान्तो सकसतोरेकत्वविसेधार्वाध्यविकलः, साधनषिक- 
लश्चा(खतश्चन्द्रस्य सच्वेनोपलरम्भाभावात् । तथा ज्ञान प्राहकस्वरः 
प नीलादि ब्राष्यस्वरूपमित्यनयोः श्रङ्कषीतयोरिष स्वभावमेदात् 
भेदः । असेदे हि बोधोपि नीखस्य ग्राह्य नहिं च बोधस्य प्राहक- 
मिति स्यात् । न चतदस्ति | कारणमेदाद्च नीरात् बोधोऽथोन्त. 
रम् । तथाहि--बोधात् बोधरूपतन्दरियाद्विषयप्रातिनियमो विषया. 
द्कारग्रहणम् इति भेदादेषां मेद पव । अथ न कारणमेद्ः। कि 
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तर्हिं ? वयाद्लिमेदमाश्नमवोधव्याघ्रत्तिबोधः, निराकारताभ्याच्रालि 
साकारत्वम् , अत दपत्वव्याचुत्तिर्विषयगप्रतिनियम इति । पवं तार 
नीखावबोधचश्चुषामाकारबोधविषयप्रतिनियमेषु ब्यारृ्तिस्वरूपेषु 
व्यापारासम्भवात् अकारणत्वमेव, व्यावृत्तरवस्तुरूपत्वात् । अथ 
उयावृत्तात् बोधात् सअबाधादिष्यावृत्ति्नान्या । तहिं बोधस्येकस- 
पत्वात् कारणभेदप्रतिपादनमसम्बद्धं स्यात् । अतः कारणभदादेव 
नीखतव्बोधयोभदः । चित्रपरतिभासे तु नीलपीताय्नकाकारं वि- 
लान षाधमान्रतायां कथ स्यादिति चिन्त्यम् । तथाहि-तेषामाकारा- 
णामकबोधतादारम्थादेकत्वं तत्तादाध्म्ये घा वाधस्यानकत्वपिति 
दुनिवारः प्रसङ्गः । अथ यावन्तस्तश्चाकारास्तावन्त्येव ज्ञानानीति, 
तिं तेषां प्रतिनिय ताकारस्वाश्िघ्प्रतिभासाभावः । न चाकारस. 
द्भावे प्रतिकमव्यवस्था प्रमाणम् । अन्यथापि भावात् । तथाहि. 
खकलकारकजन्यत्वविशेषेपि नालस्य कर्मरूपतया ब्यापारात्तनेव 
घ्यपदेश्चो नाकारापंकत्वादिति। सषां जनकव्वाविक्वेप्यर्थस्येवाका- 
रापक्वे विशषहेतुवाच्यः । अथास्य क्म॑रूपतया व्यापारात्तस्ये. 
घाकारापकत्व तदहि कमरूपतेवास्तु उयपदेङानियमे हेतुः, किमाकारे 
णासम्भावना कस्पितनति । तथाहि--नीखादेरसाधारणाकार। 
पकत्व बाधरूपता न स्वात् 1 साधारणापकत्व तु प्रतिक्मव्यवस्था 
भाव इति । अथं समारोपिलाकारं विज्ञानमिति नाय दाषः । तदसत् 
आत्मनोावास्थतस्याभाय कथ ज्ञानात्मन्याकारः समारोप्यते न 
तावदचुत्पन्नस्य वेनस्य वा समारोपकत्वम् । न चोत्पत्तिसभ. 
काखम् , अत्मिलाभकारे समारोपणे व्यापारासम्भवात् । तस्मादा- 
कारसद्धावे प्रमाणाभावात् अथविकञषदेवायं विशेष इति युक्तम्। 
अथाप्रकाशस्वरूपत्वाद्थानां कमप्रकाश्ः तद्विषयक्चानोत्पाद पष, 
तथादहि-यास्मन्विषय ज्ञानमुत्पन्न स पवोपलन्धो नेतर इति विष. 
यविषयिभावस्य नियामकत्वमतो ज्ञानमर्थप्रकाशोन तु प्रकाशक 
मिति । कि गृहीततमथंप्रकाशाकमुतागहतमिद्यादि षिकदपः परम 
तास्पश्चीं चक्षुरादेः कारककशानस्याथप्रकाशकत्वाभ्यपगमात्। यत्र च 
कषान विषलिङ्घवा तन्न गुहीतस्याथपरिच्छदे व्यापारोऽभ्यपगम्यत 
पव । तस्य चात्मान॑तःकरणसम्बन्धात् ग्रहणं नावद्यम । तच्रापिन्ञा 
नान्तरमिस्यनतेस्थामावः । न चोत्पन्ने श्चाने सम्बेदनाभावस्याविश्चि- 
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षात् सन्लानान्तरेष्यथेप्रकाशः, निथतात्मसतम्बन्धस्य निथामकत्वात्। 
तथाहि-यस्मिन्नाद्मनि खमषेतं तज् ज्ञानमुपज्ातं स पवद्रषा 
नान्यः, तत्र विकषक्षितक्नानास्षमवायात्। यस्य तु स्वसस्वद्ये ज्ञान 
निराधारं तस्य सन्तानान्तरे ऽयेप्रकाशस्तस्मान्न भवतीति चिन्त्यम् 
काययेकारणमावस्त क्षणिकत्व सनि पृवे प्रतिषिद्ध एव ! यस्चद्- 
स्वसमस्वे्य विज्ञानमिव्यर्थान्तरस्यासम्वदनमेव -तदसत् । विक 
दपानुपपस्तेः । तथादि--यदि स्वसम्वे्यमास्मान्तःकरणसंयोगादुप. 
ख्भ्य तदिषटमेव । अथ तदव ज्ञाने प्रमाण प्रमेयफटं चति। तन्न । 
भन्यन्न च्रितयस्याभदादशोनात्। भेदे त्वनेकं दण्डाददाहरणम्। 
अतोनन्ञनि करणकमणोारमदः स्वसम्बद्यत्वम् नापि क्रियाकर्मणो- 
रिति । तस्माल् ज्ञानान्तरसम्वेधयं सम्बेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत् | 
यश्चक्-प्रकाशस्वरुपत्वादात्मनेव ध्रकाशते प्रदीपवत्-इत्य॒क्तम । 
सन्न धदि प्रकाशकत्वं बोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साघनविकलखमुदा- 
हरणम् । व्रदहदीपे बोधङूपत्वस्याखम्मवात्। अथ प्रकाडाक्रत्व भास्वर 

रूपसम्बन्धिस्व तद्विज्ञाने नास्त्यतो क्ञनान्तरस्य तद्धिषयच्योर्पाद् 
पव ञानस्य परिच्छद इति । वच्चेदे-किभ्रकाशस्वरूपास्तद्धिपरीता 
घा पदाथा श्ानेन प्रकारान्त-दव्युक्तम् । तत्र यदि प्रकाश्ञस्वरूपत्वं 
बोधरूषत्वं तक्ञास्यथानामवो धरूपत्वात्, तेषां कथ प्रकाडाः । तद्धि. 
षयज्ञानोस्पादात्-यद्िषयं क्ञानमुत्पन्न अस्ावथः परिच्छिन्न दति व्यष- 

हरः । सस्माक्निराक्ारत्वे विक्ञामस्य विषयाषेषयिभावो नियामक हति 
'धिथो नीटखादिरूपत्वे बाष्यार्थः किं निषन्धनस्तव' इत्यपास्तमेव । 
यच्चेदं -श्राह्यघ्राहकयोरेक कालानुभावाभावन दू षणम्-तद्प्यपास्तम्। 
क्षणिकत्वानमभ्युपगमात् । यो हि क्षणिकत्वं मन्यत तस्यायं दोषो- 
क्।नकालेथस्यारूद्धावोऽथकाट ज्ञानस्येति तयोग्राह्यग्राहकमभावानुप- 
पत्तिः-हति। तथाऽवयविनः पूवमेव व्यवस्थापनात् न रूपादि समुदाय. 
स्यापरमार्भस्वेन विक्षानविषयत्वमिति । परमाणुनां सद्भावासद्ध- 
विह्षानमाज्नमेवेति अदूषणमनभ्युषगमात् । अतो यदाह विज्ञानाव।. 
दयष-्राह्यग्राहकप्रविभागः कट्पनावशादिति--तदप्पवास्तमेव, बो- 
धरूपभ्यतिरेकेण बाह्या्थैस्य चक्षुरादिना धरतिमासनात् । प्रबराल्ति. 
निच्स्योश्च तद्धिषयत्वादिति । तथा ह्यथावरोघ सति अथक्रियार्थिनः 
तदभिमुखाः प्र्वत्तन्ते चेति इष्टम । न च भ्नान्त्यैव प्रच्ुचिः, अविस- 

६७ स०्प्र ५, 
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 म्घादापटन्धेः । अथ प्रचुत्तिनिघ्च्योर्थक्रियायाश्च विक्ञानादन्य. 
तिरक पव । तन्न । वस्तुरूपतया प्रतिभासमानानां परस्परव्यावुत्ता- 
त्मनां क्षानाभद प्रमाणाभावात् । अथानभ्युपगमे च सम्वादानुत्प 
त्तिः । व्यापारव्याहाराभ्यां च सन्तानान्तरानुभवः । अधाकारे 
सम्वादः । तन्न । चस्यासच्वात् । न चे।त्पादनाविश्ाषण सम्वादः, 
रूपज्ञानानन्तरं रसज्ञानोत्पत्ता विसम्चाद प्रसङ्गात् 1 अथ स्वसन्ततौ 
व्यापारम्याहारयोः स्वचित्तदा पृवकत्वेनोपरम्भात् सन्तानान्तरेपि 
तत्पृषेकत्वानुमानमिति क्षन्तानान्तरसिद्धिः । न । प्रतीयमानयो््या- 
पारन्याहारयाः स्वचित्तादमेदे परचित्तपुचंकल्वाभावप्रसङ्गात्, भदे 
च बहिमुखाषभासित्वन प्रतीयमानत्व कथं न बाह्याथसद्धावः । 
न च स्वसंविद्धादिना<ऽवनाभावग्रहणाभावेऽनुमानप्रवुत्तियुक्ताःतथ।- 
डि-ग्यापारव्याहारः प्रतिभासिक्नानात्मनश्ित्तान्तरपृवकनतां गृह्णात्या- 
त्मन्यव पयंवसानात् , एतत्कारणम पि चित्तं न तत्कारणतां गृह्णाति, 
नाप्युभाभ्यां वासनाक्रमेण विकसर्पक्ञान कायकारणभावग्राहक- 
मिति वाच्यम् । अनुभवानुरूपत्वाद्ासनायाः कथं काथकारणभा- 
वाग्रहे तदध्यवसायिविकल्प इति । न चातद्ूपसभरारोपिततो विकल्पः, 
तस्य पारस्पय्रणप्यथाविषयत्वे कायकारणभावात्रहेऽयुमानाप्र्ात्ति. 
रेव । तस्मादुभयार्लिङ्गखङ्खिनोरदमस्य व्याप्यमिदमस्य व्यापक. 
मित्ति अविनाभावग्रह सति अनुमान प्रवन्त इति बवोधादन्योऽ्थौ 
ऽभ्युपगन्तव्यः । यच्चेद-'नील महं वेश्मीति ज्ञान तेमिरिकस्य द्धेच 
नद्रदशनचत् भ्रान्तमिति-भसदेतत्। अवाभ्यमानत्वात् । तथाहि- 
तेमरिकस्य तिमिरविनाशादुध्यमकत्वज्ञान सति दिचन्द्रदर्शनं 
भ्रान्तमिति प्रतिभाति, अनुत्पन्नतिमिरस्यान्यस्य नेवम् , नीरखमित्या- 
दिक्ञान विपरयताथन्रहकप्रमाणानुपपत्तेः मिथ्यात्वमिति । ननूक्तं 
किं केन बाध्यते? ज्ञान ्ाननाति । तथाद्युदकज्ञानस्योदकःं विषयः 
सवेजनप्रतीतस्तत्परित्यागेण विषयान्तरे मरीच्यादावुत्पन्न तद्रा. 
हिणा ज्ञानेन बाध्यते, मिथ्यात्वचविदिषएटतया ज्ञाप्यते-मिथ्येद् ममो- 
दकञ्ञानमुत्पन्नम्-ति । तज्ञनितखंस्कारनिवृत्तिवा । तथाहि- मरी. 
चिक्ञाने सति उदकक्ञानजनितसंस्कारनिदत्तो कालान्तरे ऽप्युदकं 
मया दष्टमिति स्मरणायुत्पत्तो तदेशाभिमुख्येन प्रबत्यभाव इति । 
बाधकानभ्युपगमे च क्ञानस्य. सत्येतरविवेकाजुपपन्तेवांदिप्रतिवा- 
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दिनोज्ञयपराज्ञयव्यवस्था न स्यादिव्युक्तम्। यन्त 'मन्त्राद्युपप्लुतक्षा- 
णामिः्लयादि वाक्यम् । तन्न परिह'राहेम्। स्वन एव प्रतिभ.सस्यान्य- 
थात्वाभ्युपगमात् । तथाहि-त एव म्टच्छकलादयाऽन्यथाप्रतिमासः 
न्ते न स्वरूपेणोपष्टुतचश्चुषां न सवैषामितीष्यत एवेद मिथ्याश्ा- 
नं बाधक्रोपपत्तः। ष्ठं च बाधक्-तथेव दशनं तेषामनुपष्टुतचक्चुषा- 
मिति, दुरे च मरुष्वल्पोऽपि महानुपलभ्यते, सन्नि चाद्प पवेति। 
अनेन तस्य बाघा। नच तेनेवास्य बाधा । प्रमातृमात्रस्य सवेदशे- 
्वतद्रपतया प्रतिभासनात् । महच्च च देशविशेष पव प्रतिभास 
ते नान्यन्रेव्यसदेव । तदेव हि पदाथानां स्वरूप यदविसवादि स्व. 
स्थात्मनामथक्रियासम्पादकं चति । अता म्टेछकखादयो येन रूपे- 
णाविप्त्ुतचक्चुषां प्रतिभासन्त अथेक्रियां च सम्पादयन्ति तनेव 
रूपेण सन्तो न रूपान्तरेणति । कथम् ? अथोनामन्यवस्थानात्। 
थ स्वप्नावस्थायामथीन।मसखेपि प्रतिभासो विशिषएाथक्रिया च 
रेतसो विसखगेः सम्भवतीति ¦! नन्वव तहिं स्वप्नावस्थायाम्थानाः 
मस्व कथ ज्ञातमिति वाच्यम् यदि जात्रदवस्थायामुपलम्भात्, तहं 
येषामुपलम्भः तेषामस्रस्वमायातम् । अन्यथा हि जाग्रदवस्थायामनु. 
पटम्भेन स्वप्रावस्थायामसत्व नस्यात् । अतःप्रतीयमानत्वात्स्वश्नाव. 
स्थायामेव जाग्रदवस्थायामप्यसस्वमिति न वाच्यम् 1 पतिभास्मा 

नत्वस्य साधनस्य सद्भ्।वेऽप्यससवस्य साध्यस्यानिश्चयात् । प्रतीय. 
मानत्वं च बोधेऽस्ति न चासच्वमिति व्यभिचारः। तथार्थानामदस्वे 
प्रतीयमानत्वस्य साघनस्यापक्षधमेत्व स्यात् । उदाहरणे प्रतीय 
मनित्वन नस्रर्वमष तु भरमाणताऽनचुपटन्धारत्यन्यथास्द्ध चात) 

न च सवे विज्ञानमिति वादिनः स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था चति षि. 
रषः सभवत्युभयन्नापि स्वसरम्वेद्यस्य क्ञानस्यावस्थानभ्यु पग 
मात् । मित्रतचश्च (2) पूवं निरस्ता पव । तस्मादक्चषादिजनितज्च।नस- 
मवायो जाग्रदवस्था तद्धिपर्यतातु स्वप्रावस्थेति युक्तम् । यञ्च 
बुध्या विषेचनाद्धावानापसस्वम्-इत्युकतम्। तदसत् । स्वबुद्धिभ्रति- 
भासप्रानवपुषामसत्वे बोधस्याप्यसच्छप्रसङ्गात् । तथादहि-रूषा. 
द्यः परस्परस्वरूप परिहारेण व्यवस्थिताः स्ववबुद्धिविषयाः, परा. 
दयोऽप्येवमतो यद्यपि पटस्तन्त्वाषद्ेबुद्धो न प्रतिभासते तथापि स्व. 
बद्धिविषयत्वात्परमायथेसन्नेव । तदेवं पटादयः परस्परग्यादत्तबुद्धि. 
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विषया विशिष्ठाथकियाक।रिणश्चेति परमथसन्त प्व । नच 
प्रमाण विना प्रमेयसिद्धिरिति विज्ञानव्यत्तिरेकिणामसस्वे प्रमाणम. 
मिघेयम् । प्रमाणे विना च पद्ाथांनामसस्वल्िद्धौ स्वमपि स्यात् , 
प्रमाणाभावस्योभयज्ाविक्लेषात् । अथा्थानामसस्वसिद्धौ ग्राह्य. 
क्षणायागः प्रमाणम् । न । तस्यापि भावधमत्वे विरुद्धत्वम् अभावध. 
मत्वे चाश्यासिद्धत्वमुभयघमत्वे तु व्यभिचारादसाधनत्वमिति । 
व्यधिकरणत्वाञ्च । तथादि-ग्राह्यटश्चणस्यायोगो न म्राह्यधम शति 
कथ तस्यासस्व साधयत् । स्वरूपासिद्धश्च-ग्राह्यटक्षणस्य सद्धा. 
वात् । तथाच महसर्वादि ग्रह्यटक्षण वक्ष्यमाणयपिति । साध्याविशि- 
णश्च -ग्राह्यटक्षणायोगस्यापि साध्यत्वात् । न च प्रमाणान्तर्मस्तीति। 

पतन द्रुन्यबादाऽपि निरस्त पवति न पृथगभमिधीयते। तथा- 
दि-सवा्थानामसकरव विक्ञानस्यापि ग्राद्यश्राहकाकाररहितत्वात् अस- 
से च समर शुन्यमिति स्यात् तश्च निरस्तमेव प्रमाणाभावेन परमेय- 
स्यासिद्धः । बो धस्याथनां च प्रमाणतो व्यवस्थापनादिति। तद्व 
योधव्यतिरेकणा्सद्धार्बाखद्वरथोनन्त्यात्प्रयथोनियतत्वाक्र बुद्धरने- 
कत्वं युक्त मति । 

अन्ये तु-आतमनः परिणामविकशेषो बुद्धिस्तदूपतया चानित्या भा- 
त्मरूपतया तु (नव्येति-मतम् , तस्य निरासार्थ--स्रा चानक्ग्रका- 
रेति वाक्यं मन्यन्ते । तथादि-वुद्धेरनकस्व।दात्मनोप्यनेकत्वममे 
दात् , अल्मिकत्वे वा बुद्धरकत्वम् । न च मदाभेद्पक्षः सभवत्यने. 
कान्तवादस्य पूवमेव भ्रतिषेघ।द्। अते बुद्धगुणत्वादनेकत्वऽप्या- 
त्मनस्तथाभावो न भवतीति दिग्वाससां मतं निषिद्धम् । नन्ववं 
तदि बुद्धंरानन््यात् कथं तच्वक्ञानिषयत्वमित्याह तस्याः सत्य. 
प्यनकविधत्वे समासतः सक्चषपतो द्विविघति परिज्ञानं कायोमेति। 
केन रपण देेध्य मित्याह- विया चाविद्या चति। 

अन्ये तु वेद्ा।न्तमते विधाविद्ययोः श्रवणात् बुद्धेरानभ्त्यप्रति- 
पादनमागमविरुद स्थादित्वाशङ्ानिषघाथेमाह-तस्याः सत्यप्थने- 

कवित्वे समासतः सक्षेपतो देषिध्यामेष्यत पब । विद्या चाकि. 

द्या चति । विद्या हि देश्कालावस्थादिमेद्नाबाभ्यमानो.ऽध्यय- 
सायः । तद्धिपरीताथा चाविद्येति । न तु प्रमाणाप्रमाणत्वे निद्या 
विद्यत्वे व्यभिचारात् । तयादहि-यदि प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणामिति 



गुणग्रन्ये बुद्धिनिरूपणम् ¦ ५३३ 
५ 

विक्षित सश्यादेरप्यात्मान्तःकर्ण(धिगमे भपमाणत्वमस्तीति व्य 
भिचारः । सर्वेषु च प्रत्यक्चदिज्ञानेषु कारणत्वायुपपत्तेरव्या्तिश्च । 
फठविवक्षायान्तु न स्मृतेः प्रभाणफरत्वमिति विद्यात्व न स्षात् | 

गुरवस्तु-विशिषटध्यवदहदारकारण विज्ञान विद्या विपरीतं चाविद्यत्ति 
व्रवते । तत्र यदि प्र्ात्तानिनच्रत्तिटक्षणो विशिष्ञ्यचहारो विचक्चितः 
तदा सक्शयादिक्चानष्वपि भावादतिग्यास्तिः। न च पक्षे सवज्रास्ती 
त्यव्याप्िश्च । अथ देशादिभदेनापि सम्यक्तया मयोपरधमिति 
ज्ञान विशिष्टव्यवहारः, तञ्जनकत्वमपि न सवषु विद्यामेदेष्वस्ती- 
त्यभ्यास्षिः। तथाच सम्यङ्मयोपङ्न्धमिति व्यवहारो न सर्वेषु विधा. 
मेदषु विद्यत हत्यव्यापकत्वमेव । तच्राप्यविद्या चतुविंघेति क्रमाति- 
क्रमणाविद्यायाः स्वरूपनिरूपणमथप्रकाडास्य विवक्षितत्वात् । 
तदु च्छेद्यत्वज्ञापनाथेमिति चान्य । अविद्या हि विद्यया समुच्छिद्यत 
इति । अथ केन रूपेण चतुचिंधा ? सश्यविपययानध्यवखायस्वभ्र- 
लक्षणस्वरूपेति । ननूहन्नानमर्प्यास्त । तस्यान्तमावो न विद्यायां 
नाप्यविद्यायासुभयत्रापि चातुर्विध्यामिधानात्। न युक्तमेतत । सश. 
यनिश्चयव्यत्तिरकणोाहश्चानस्यासम्वदनात् । अथास्ति सशयादुध्वै 
घाह्याछिग्रदे शे सम्बन्थापरन्धे स्थाणुपक्षप्रातिषेधे सति पुरूषेणानेन 
भवितव्यामिति सम्भावनाप्रययः। स तु तस्मिस्तदिति रूपत्वाः 

क्निश्चय पव । तथाहि-किमय स्थाणुः स्यात् पुरुषा वेत्युभयप्रसङ् 

सस्येकस्य प्रतिवधात्तदन्यस्याप्रति{षद्धस्यावस्थानं भवत्यव । 
अथ व्यधिकरणविशेषोपरम्भन्न युक्तो निश्चयः तदसत् । सयो. 
गिविहेषस्याभ्युपगमात् । यथाहि काकनिलयनादयो , विन्ञेषाः 

सेयोगिनि स्याणौ निश्चयमुत्पादयन्ति पवं बा्या्छप्रदशः पुरषे 
पीति । तत््म्बन्धस्तु समवेत पव विशेष इति न व्यधिकरणः 
त्वमर् । अथ नाय स्थाणुर्बाह्याटिप्रदेशसम्बान्त्वादेति विषयात् 

साधनान्न निर्णयः । तन्न । व्यापारापेक्षया पुरुषवषयत्वस्यापि 

सम्भवात् । क्ानान्तरत्वे तृहक्लानस्याभ्याभचाय थज्ञानत्वात् प्रमा 

णङूपतायां प्रमाणास्तग्मभिघेयश्रमाणं विना तत्फरस्थानुपपत्तेः 
व्यभिचारि वा प्रप्राणसरामान्यलक्षण स्यात् । भथेन्द्रियाथसक्निकषा- 
येव प्रमाणमुहोत्पत्तो । कथं तदि श।नातरं प्रल्य्षादिफलत्वादित्यलम्। 

अन्ये तूदस्य सद्भावेऽपि मानतन्तरप्रासिद्धतया रामावृहाऽन- 
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मिधानामेति ब्रूवते । न च प्रत्यक्लादेरप्यनेनेव न्यायेन लाभः स्व. 
मताभाव समानतन्तरासिद्धेरभावात् ॥ 

अथ संश्यस्येतरस्मात् मेदविषयविभागनिषरूपणा्ं संश्यस्ता- 
वदित्यादि प्रकरणम् । 

(भा०) लंकायस्तावतत् प्रसिडानेकविकहोषयोः साट- 
दथमाच्रद्श्नादुमयावेेषानुस्मरणादघर्माच किस्वि- 
दित्युभयावलम्ी विमषेः संहायः। सच दिविधः- 
अन्तदि । 

अन्तस्तावत्-आदेरिकस्य सम्पङ्मिप्या चोदिः 
खय पुनरद्शतलखिषु कालेषु संयो जवति किन्नु 
सम्यङ्मिथ्या वेति । 

वहि द्धिंविधः-प्रत्यक् विषये चाप्र्यक्षविषये च । 
तन्रापरत्यक्षविषध ततावत्ू-साधारणलिङ्कदशेनादु मघः 
दिकशषाऽनुस्मरणाद्धमाच संशयो मवति । यथाऽटन्धां 
विषाणमाच्नदरोनादृगौ्गवयो वेति। 

प्रत्यत्तविषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरूष्वतामात्रसाद- 
इय द शनात् वक्र'दिविक्ेषानुपलग्धितः स्थाणुत्वादि- 
सामान्यविरेषानभिन्धक्तावुभयविकोषानुस्मरणाड्म 
यत्राक्रुष्यम्राणस्यात्मरनः प्रत्ययो दाखायते किं नु 
खल्वयं स्थाणु; स्यात्पुरुषो वेति ॥ 

( व्यो० ) सश्यस्तावदुव्याख्यायते अवसरप्राप्तत्वादिति । प्रसि. 
द्धा अनेके विशेषा ययोस्तौ तथोक्तो तयोरिति विषयनिरूपणम् । न 
तु प्रास्द्धा च तचनकववक्ष चत कमधारस्यपारसग्रहः सक्यस्य 

च धामावषयत्वात् । अथकस्यव वमणस्तन्न सद्किदुमयाः; क्थ 

बषयत्वस्स्भकवः । पक्चपन्यक्लदददावः । तथाह-यन्रानेक विश्ा 

षाः प्रसिद्धास्तन्नैव संशाय इति नियम्यते, न व्वेकस्मिन्नेव काले 
तयोर्विंषयत्वमेकस्य तत्रासम्भवात् । कारमेदेन तूभयोर्विषयत्वम् । 
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यद्यत्र सम्भाग्यते सशयोत्पत्तो स तस्य विषय इति कारणमिति । 
साददयम।अददानादिति । सादश्यमाच्चं दद्यतऽस्मिक्निति सारश्य- 
विशोषिधर्मिदशन खम्यत इति व्याख्येयम्, न तु सादह्यमा- 
प्रस्य दृशनमित्यभ्युपगमेन धमापलम्माद्ध्मिणि संशयस्य व्याधे 
करणत्वात् । अन्न सारदयमाजदशहयनादाति मान्नाभिधाननात्यन्तवि- 
हाषानुपलस्धि दर्शयति । सामान्यस्य विकश्षसीहतस्योपलम्भेऽपि 
सक्ायादश्नादिति) न च सामान्योपरस्भं विनां चिक्ाषानुपलन्धिः 
संद्रायजनितेत्युभयामि धानम् । तथापि नावाद्यारूढस्य इक्षादिषुभय- 
सद्भावेऽपि न संशय हत्युभयविशेषानुस्मरणादिति पदम्। विशेषानु 
स्मरण च न पृचांक्तं विना संश्यजनकत्व दएटमिनि समुदितं कार- 
णम् । तद्व सामान्यदश्नाद्धश्नषाद दनादुभयविश्चेष।नुस्मरणादघ- 
माँ दिम्यश्चोत्पद्यमानत्वात् सराय दतरभ्या भिद्यत इति कारणात्मकं 
खक्चषणम् । तथा च सूत्रम्-स्ामान्यप्रत्यक्चाद्विरषाप्रत्यक्षाद्धिशषस्म- 
तेश्च सराय -इति । सामान्य प्रव्यक्च यस्मिन् धर्मण्यसो तथाक्तस्तस्मा- 
दिति। प्र्यक्षशब्दश्च रदढध्रमाणवचनोऽज आनुमानिकस्यापि संश्चय- 
स्याभ्युपगमात् । चिद्रोषाप्रत्यक्षादिति। वि्चेषानुपलब्पेस्तत्स्मृतेश्च 
संशय हति । ननु चायुक्तमेतत् । देवदत्तस्य स्वध्रियतमां परित्यज्य 
रजतो देशव्यवधानात्रितयासद्भावेपि तच्न संरायानुपरष्धेः । तथा. 
हि-खीत्व सामान्योपलम्भेप्यनेकादि चिश्ेषोपलम्भात्तत्स्मरणाच्च 
किः मदीयान्यदीया चति सक्ायो न टष्ठः परपक्षप्रतिषधकस्य देश- 
काटविशेषस्य बाधकस्योपटन्धेः पकस्मिन् देशे काटे चान्यान 
सम्भवतीति । अतोऽस्य व्यवच्छदाथ बाधकसाघकप्रमाणाव्यव- 
स्थातश्चेति पदं कार्यम् । न । विद्धाषानुपरुन्धिपदनेव निरस्तत्वात् । 
तथादि-विश्चेषानुपलाग्िप्रदेन समस्ताविरोषानुपलन्धि्विवक्षिता । 
सा चात्र नास्ति देशकाटविद्धाषस्य निश्चितत्वात् । अतो विज्ञे 
षानुपलन्धिपदेनेवास्य निरस्तत्वादिति व्यवच्छदयाभाषं मन्यमानो 
मुनिने विकशेषणान्तरमादेति । 

तस्य स्वरूपमाह --कि स्यषदिव्युभयावलम्बी विमर्षः संशाय 
इति । सशीतिः सराय: सशय्यतेऽनेनात्मा सक्त इव भवतीति 
निरुक्तिटैश्चणम् । तिमक्तेन विमकशः--किमिदमेवमादोस्विदेषवं न 

भवतीति भ्रत्ययः। सख च्ोभयमालम्बते तच्छीटश्चत्युभयाव- 
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कम्बौ विमकशेः स्शाय इति । न -चोमयोर्विषयत्धं घटन दस्युम. 
योट्टुखीति व्याख्येयम् । अता विमर्ष इतर्स्मात् भिधते सशय 
तिः षा व्यवहत्तव्यो विमशेरूपत्वात् कि स्यादित्युभयावलम्बित्वा- 
हति । स च द्विवि हति विभागः। केन रूपेण ? अन्तबहिश्च । नयु 
पञ्चीवधत्वात्सक्षयस्य द्वेविध्यमनुपपन्नम् । न \ अस्येवाचान्तरभदेन 
तदुपपत्तः। तथाहि-समानधमो पपत्तरनेकधर्मो पपत्तर्विभ्रतिपन्तश्चति 
बाह्यस्िविधः स्यः । उपरष्ध्यनुपरब्ध्योश्च मनःपरिच्छेवत्वादा 
स्तरो द्विविध इति । अभिप्रेतं चेतत् भाष्यकक्तृः, यत आदह--समः 
मोऽनेकश्च धमो क्ञेयस्थः उपरुष्ध्यजुपलम्धौ पुनश्चातृस्ये-दइत्यविरोधः 
सङ्कुहानभ्युपगमे च पत्यक्षाप्रत्यक्षविषयभेदेनापि संशयस्य भदा 
प्पञ्चत्वमसम्बद्धं स्यात् । अथानेनैव सङ्हादनभिधानमः, तरि दवि- 
भ्यनेव सङ्हान्न पञ्चत्वमभिधौयते तस्य हि तद्भेदत्वादिति। 
अनेकश्च धमां साधारणत्वात् संशयदेतुे भवस्येव, विसद्धाविशेषेः 
सहा नुपरम्भन तत्स्मरणाजनकत्वात् । नापि चिरुद्धाग्याभिचारी 
संशयहेतुः, तस्यवासम्भवादेति वक्ष्यामाऽनेकान्तिकावसरे । 

तत्रान्तःसश्शयस्य स्वरुूपनिरूपणाथमन्तस्तावदादेश्िकस्यत्या- 
दि। यथाह्यादेरशिकन विशिष्टं निमित्तमुपरभ्यादि एटमेकद। चुषटभवि- 
ष्यतीति सम्यक् जातमन्यद् तु विपरीतम्, पुनः तथेवादिश्ातस्िषु 
काटघु असतु तस्मिन् क्ञाने संशयो भवति-किं नु सम्यक् मिथ्या 
वेति । अथ श्ञानस्य सामान्यदश्नविशेषानुस्मरणकाटेऽवस्थना 
भावात् कथं संशायविषयत्वम्। तथाहि--तस्मिन् क्षाने मविष्यदुष्टि- 
विषयत्वं समानो धमस्तद्धिरिष्ट ज्ञाने ज्ञानमुत्पद्यते । तस्य तु विनद्य. 
त्ता । सम्यक्त्वासम्यक्त्वविकश्चषस्मरणस्यात्प्यमानत। । ततो विक्े- 
षस्मरणकाटे क्ञानमतीत कथं विषयः तदुपलक्षितात्मनो विषयत्वा 
ददोषः। तथाच कि नु खम्यकक्ञानवानहं मिथ्यान्ञानवान्वेति संशयः 

अन्येतु विद्यमानस्येवातीतस्यापि िषयत्वमस्तीति घ्चवते । 
बिष्ट विधः । केन रुपेण ? प्रत्यक्च्िषये चप्रत्यक्षाक्षिषये चति । 

तच्राप्रत्यक्चचिषये तावदभिधीयते सकश्चयः साधारणलिङ्कदकशेना- 
दिति । यद्िङ्कं विरुद्ध विद्चषः सषहापरन्धं तददद रनाद्विश्चष।नुपटग्धे- 
रुमयषदिक्षानुस्मरणादघम्मा।दक्रारादिम्यश्च सशयो भवति ।य- 
थाऽटष्यां विषाणमान्रदश्चनासद्गतावश्चेषाजुपलन्धेस्तत्स्मरण।रखदा- 
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यो भवति गोगवयो वेति । अथ प्रत्यक्चादस्य शोषः कथम् ? सामा. 
न्यविरेषितस्य घर्मिणः प्रत्यक्षत्व विदाषलक्षणाभिधानात् । अथ 
कि गोगवयाेषाणेषु सामान्यम्, तस्यावयघरचनायोगः 1, थथा 

भूता हयवयवरचना गािषाणे दष्टा तथा गवयविषणेऽपीति । येतु 
गोविषाणवि्षा गवय विषाणविश्ेषाश्च पृ्वोपलन्धास्तेषामथानुप- 
लम्भ इति । अतः सारद्यमात्रविशोेतं विषाणमुपलभमानस्य वि 
शेषानुपरब्धेः तर्स्मरणाच्च कि गोः स्यात् गवयो ठति सश्ायः। 

प्रत्यक्चविषयेऽपि स्थाणुपुरूषयरुध्वतामाजसादभ्यस्य दद्ीनात् 
वक्रा दि विदेषानुपरन्धित इति। आदि पदेन काकनिलयनादयः स्थाणौ 
शिरःपाण्यादयश्च पुरुषेषु विक्चोषास्तषामनुपलम्भादिति । स्थाणु. 
त्वमादियस्यत्यादिप्रदेन पुरुषत्वग्रहणं तच्च क्ामान्यमेव चिहाषः 
तस्यानाभिव्याक्तव्यजकस्य शिरःपाण्यादेरनुपटम्भात् । अतस्तदन- 
भिम्यक्तावनुभवविक्ाषानुस्मरणादुभयत्र स्थाणो पुरुषे खाङृष्यमा- 
णस्यास्मनः प्रत्ययो दोलायते नककोरो व्यवतिष्ठते । स च कैस्वरूप 
इत्याह किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्पुरुषो चेति । अथ किमिदमेक 
ज्ञ(न माहोस्वदनेकमिति । यद्यनेकं क्रमेणात्प्रयते स्थाणुरित्येक 
पुरुष इति चान्यत्, तहिं यत्तसिभिस्तादेति रूपं तत्सम्यक् शानम् । 
धिपरीत तु मिथ्याज्ञानमिति सक्वयाच्छेदः। न । अनेकत्वानभ्युपग. 
मात् । तथा हयकमेव किमयं स्थाणुः स्यात् पुरुषो वेते विरुदो 
ति ज्ञान विरुद्धविक्ञषानुस्मरणोपलक्चितसामग्रजिन्यत्वात् । पकस्तु 
सस्कारो विरषानुमवात् पूवपूचलस्कारखचिवादुत्पद्यत इत्यक 
स्मरणं विर्द्धाेरोषविषयं जनयत्येव । यदि वा प्रतिनियता 
षाञचभव्रजनिताः सेस्काराः सदहयोपभागप्रापकादष्टानियापरिताः सस्का- 
रमारभन्ते, तस्मादनेकविशेषविषयं स्मरणमिति । विषयसंशयात्प- 
ताव विशेषात् , भ्रस्यक्चत्वं चोभयत्रापि समानामेति । सत्यम् । तथापि 
सामान्याविक्षोषितस्य टिज्खोपलम्भात् स्ाध्यधमोविशोषिते धर्मि 
सङायाभ्युपगमोऽन्यत्र चालिङ्गभूते साध्यधमेरहित सामान्यवति 
प्रलयक्चे धर्मेणीति विक्ञिषः । किञ्चित्साघम्थन्तु न निषिध्यते सामा 
न्यखक्षणाक्रार्तिदचान्वय््यातरेका।भ्यामुपलभ्यते प्रत्यभिक्षानाश्च । 
तथादहि--ममान्च सशयश्चानमुत्पन्नपिति पश्चाद्िजनातीति सविषः 

यत्वमस्य॥ 

६८ स० प° 
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अथ विपयंयस्य कारणस्वरूपविषयविभागनिङ्पणायै न पर 
सक्या विपयेयोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव भमधतीव्येवमवि 
प्रकरणम् ॥ 

(भा०ोविपथयोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव मवति 
प्रत्यक्षविषये तावत्-प्रसिद्धानेकाषशोषयोः पित्त 

कफानिरोपहतेन्द्रियस्यायथाथालाचनात् असन्निहि- 
तविषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसाः सथोगाद्- 
घ माचातस्मिस्तादिति प्रत्ययो विपर्ययः । पथा गच्ये. 
वाभ्व इति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यश्तामिमानो भवति 
यथा व्यपगतघनपटरलमचटलजलखनधिसरक्मम्बरमञ्ञः 

नचूणपुञ्चदयामं कारं तम हति । 

अनुमानविषयेऽपि- वाष्पादिभिधूंमाभिमतेवन्द्य- 
लुमान गवयचिषाणदक्रानाच गौरिति । 

© [ त्रथादरानावेपरीतेषु शाक्यादिदशानेष्विदं श्रेय 
@ छक $= हति मिथ्याप्रत्ययः किपथेयः, शारीरेन्द्रिपमन- 

स्स्वात्माभिमानः, कृतकेषु नित्यत्वदश्ोन, कारणवै- 
कल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानं, हितसुपदिशत्स्वहितामिति 
ज्ञानम्, अहितसुपदेशात्सु हितमिति ज्ञानम् ॥ 

(व्या०) थदि वा सरायस्य प्रत्यक्षानुमानविषयत्वाभ्युपगमादि 

पयेयस्य विषयाभावादसम्भवो माभूदित्याह~-विप्योऽपि प्रत्यक्चा- 
जमानाविषय एव भवतीति । न च विषयाभेद्दिकत्वं स्वरूपमेद 
स्य कारणभदस्य च सम्भवात् । मागीमकपि विषये विस्वदेापर्न्ये- 
विंपयेयदकशेनाद्याहतमवधारण-प्रत्यक्षाचुमानपिषय पव विपर्थय- 
इति । न, निविंषयत्वप्रतिषघपरत्वात् । यञ्चेदम्-भसत्यपि प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षभिमान-दइति वाक्य तदन्यथा व्याख्येयामेति कचित् ॥ 

अन्ये तु परभ्युपगतस्य कट्पना्ञानस्य निरासा्थ विपययोपि 
भर्यक्षाजुमानविषय पव न तु सवैः सविषयः कचि विषयस्वापि 
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सम्भवात् । यन्न हि विषयोऽन्वयग्यतिरेकाभ्यामुपरभ्यते असौ 
स विषयोऽन्यस्तु निर्धिंषयोनतु से इति। 

अन्ये तु प्रत्यक्षानुमानबिषयो भवत्येव विपयय हत्यमवनप्रति- 
षधो विवक्षितो नित्याविपयेयग्यवच्छदाथमिति श्ुवते । तदयुक्तव्या 
ख्यानम् । तस्येवाप्रसिद्धेः । न च नित्यस्यप्रत्यक्षानुमानाकेषयत्वं 
व्यापाराहते सम्भाव्यत हति कथमस्यान्न मवनप्रातिषेध इव्यरम् ॥ 

प्रत्यक्षविषये तावद्धिपयेयमाह--प्राक्तद्धा अनेका विशेषा ययोः 
ती तथोक्तो तयोरिति विषयनिरूपणम् । पित्तं च कफश्चानिलश्चति 
पित्तकफानिरास्तेरुपहतानीन्द्रिफाणि यस्यासो स तथोक्तः तस्य 
विपययो भवति । केभ्य हइव्याह~-अयथाथोलोचनादित्यादि । अयथार्थ 
आलोखयतेऽननत्ययथाथालो चन साददयक्ञानम्। यदि वाऽऽलोचतिः 
रालाचनमयथार्थं च तद्। लोचनं चत्युप्रचारेण साडद्यज्ञानमयथा्थी 
छोचनहेतुर्वाद्विवक्षितं तस्मात् । असरक्निहितश्चासरौ विषयश्चेति तथो 
क्तस्ताश्मन् ज्ञान तस्माज्ञातोऽसन्निहि तविषयज्ञ।नजः स चासो सस्का 
रश्चेति , सस्कारकायत्वात् रस्म्रतिः सस्कारपदेन विवक्षिता तत्स 
स्कारमवेक्षत इत्यात्ममनःसयोगः तदपेक्षस्तस्मादसमवायेकारणा 
द धम्पाच्च विपर्ययः । स चकि स्वरूपः? अतर्स्पिस्तदिति प्रत्यय दति। 
तथ।ह्यतारमस्तदिति प्रत्यय इतरस्मात् भिद्यते चिपयेय इतिवा 
व्यवदहतंव्योऽयथाथ)रोचनादिभ्य उत्पथ मानत्वादिति । यस्त्वेवन म 
वति न चासाबुक्तकारणभ्या निष्पद्यते तर्िमस्तदितिप्रत्ययश्च 
यथा सशयादिरेते । तस्यादाहरणं यथा गग्येवाद्व इति । यथाद्ेदु 

राद्धिषाणादिविक्चेषमनुपरम्भमानस्यादवसादश्यविश्चाषतपिण्डापल- 
म्भाददवाचुस्मरणाच्च गव्यवाइवोऽयमिति ज्ञानमुत्पद्यते तथा मरी. 

चिषूदकल्ानम्, शुक्तिकायां रजतज्ञानमिति। नु अयुक्तमेतत्-विपये 
यक्ञानसम्पादकस्य कारकस्यवाक्षस्मवात् । तथादहान््याणि सम्य 

कल्च(नसम्पादनायोत्पन्नानि तरदिमस्तदितिकूपत्वत्कथं मिथ्याज्ञानं 
युरिति । न च काचकामलादिदोषवशाद्धिपरीतन्ञानजनकत्वम्, दु- 

स्य कारकस्य का्याजनकत्वात्, यथा हि हालिबीजस्य तेलादिना 
भ्यक्तस्य शाव्यङ्ुराजनकःत्वं न पुनयेवाङ्कुरलम्पाव् कत्वमेवमिन्दिय- 
णां सम्यक्चानाजनकत्वमेव स्यान्न विपरीतक्नानोत्पादकत्वमिति । 
न च रजता्ब्चनस्य छक्तिकाद्याटम्बनत्वे प्रमाणमस्ति । तस्मा. 
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त्साहदयक्ञानानन्तरं स्वाकारपरिधष्ं स्मरणमुत्पधते-इदं रजतम्- 
इति । तथादहीदामेति सारृदयज्ञानं रजतमिति स्मरण तदित्याकारदु- 
न्यम् । नैतद्चक्तम् । उदकार्थिनः पनचरत्तिनेवृच्योरभावशध्रसङ्गात् । अथ 
जञ नयेभेदषादमेवोदकमिति सामानाधिकारण्यं मन्यमानः प्रधरसैते,- 
तरहीदमेव व्यधिकरणयोः सामानाधिकरण्यक्ञानं मिथ्याज्ञानभेति। 
अथेदपिति सादश्यं तच्च रजतमितिभद्प्रतिभासे सति प्रच्रत्तिर्ब. 
ष्यत । तन्न । प्रतिपस्यभावस्याप्रवत्तकत्वात्, तथाहि-रदतार्थीद मव 
रजताभिति मन्यमानः प्रवत्तते नेतरथा । ददमिति ज्ञानस्यापरोक्षता- 
निर्देशो नज्ञानान्तरम् , अन्यथादहीदं कपमयंरस हत्यादावपिस्मृतिप्र- 
माषः स्यात् । यच्चेदु-रजतामिति शनस्य शुक्तिकाद्यालम्बनत्वे प्र 
माणाभाव-हइत्युक्तम् । तदसत् । प्रव्यभिज्ञानादुः सम्भवात् । तथा. 

शीयं शुक्तिका मम रजतमिति प्रतिभाता। तथा नेदं रजतमिति क्षा- 
नस्य श्ुक्तिकाविषयत्वाद्रजतमिति ज्ञानस्य तद्धिषयत्वम् । अन्यथा 
हि रजतमिति ज्ञानस्य श्ुकछिक।तिषयतामन्तरेण नेदं रजतामिति 
प्रतिषेधो न स्यात् , प्रसक्त्यभावात् । अप्रसक्तस्य च निषेधे नायं 
धटादिरित्यपि स्यात् । तथा च सति स्वेत्न प्रतिषेधपरम्परप्रसङ्कः। 
न चेतद्स्नि। तस्पात् ज्ञानद्वारेण रजत तत्र प्रसक्तामेति निषि. 
ध्यते । यच्चेदमुत्पत्तिक्रारणाभावादिव्युक्तम । तवस्त् । दोषायुगू- 
हीतस्येन्द्रियादेज्ञानजनकत्वात् यथाहि दोषाभावे सतीन्द्ियं भाव. 
्यतिरेकाम्यां सम्यक्ज्ञानस्य जनकमुपलब्धं तथा दोषसद्भावे सति 
मिथ्याज्ञानस्याषास्युमयरूपस्य कायस्येन्दरियव्यपारेणोपङन्धेरम- 
याथेमिन्द्रियाणां सर्गो निश्चीयते । मिथ्यात्वं चास्य स्वविषयपरित्या- 
गेन षिषयान्तरोपत्तपरणात् । अथालोकिके रजतमेवास्य विषयमि- 
ति विषयान्तरोपस्रपंणमलसिद्धम् । तन्न ¦ अलोकिकरजताभ्यवसये 
सति प्रद्तति निश्रृच्योरभावप्रसङ्गात् । मथ।लोकिकस्यापि टकोकिकतां 
मस्यमामः अ्रबसते । कथं तर्हिं मिथ्याज्ञानस्याक्लम्भव श्ति । नच. 
तस्मिन् पक्षे पिध्येद् ममत्पन्नं ज्ञानमिति बाधक ज्ञानं स्यात् 
भ्रस्यभिक्षानाचसम्मवश्च, आस्त प्रत्यभिशचानं शुक्तिकादौ ममात्र रज. 
तश्चाममुत्पन्नं मिथ्यात्वरप्रतिपत्िश्चेति कथं मिथ्याज्ञानश्यासम्मवः । 
यदि चेद् रजतमिति ज्ञानं रजतारम्बनमेव स्यात् । तस्योपरभ्धि, 
श्षणप्रा्त्वाव् समीपवर्तिनः कथमब्रहणम् । यद्धाऽस्तूपलग्धिलक्षण- 
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प्राप्त दूरस्थेनाप्युपलरम्यते । तदवश्यं समीपवार्तेना गृ्टात एव ह 
न्द्रियादस्तादवस्थ्यात् । न चेतद्स्ति । तस्मद्रजतादिक्ान शुक्ति 
काद वुत्पन्नामिति। 

अन्ये तु यदेव ग्जतमन्यदेशकारविकशोषितसुपलब्धं तदेषान्यदे 
शादिविक्षितमुषलमभ्यते इति मिथ्यात्वं बुवते । तदसत् । तस्यात्राषि 
धमानतया विषयत्वासम्भवात् , तस्मादिन्द्रियत्यापारविषयोऽङ्कल्या- 
दिना व्यपदिद्यमानश्च श्युक्तिकादिरेव विषयः । अन्यथा विषयान्तसे- 
त्पन्नं रजतक्लान कथं शुक्तिकाक्ञानेन बाध्येत । विभिक्नविषयत्वे बा- 
ध्यवाधक्मावस्येवासम्भवात् । अतो रजतज्ञानं श्क्तिकायामुपजञातं 
शुक्तिकाश्नानेन स्वविषयसलहकारिणा बाध्यते--मिथ्यात्व्ेन्चि- 
छतया क्ाप्यते~-विषयान्तरोपसपणाद्रजतक्ञानस्य तु रजतं विषयः 
स्वेजनध्रतीतस्तर्यागेन शुक्तिकायामुत्पद्यमानत्वाव्यभिचारित्वम्। 
पतेन निर्विषय कट्पनाज्ञानमेतदित्यपास्तम् । विषयस्य शुक्तिकादेः 
प्रमाणतो व्यवस्थापनात् । 

असध्यपि प्रयक्षे प्रद्यक्षाभिमान इत्यादिनां निर्चिषयं विपथ. 
यमाहेति केचेत् । 

उदाहरणन्तु यथा व्यपगतघनपरलमचलखजकनिधिल्लदश. 
ववुरम्बरमञ्जनचूणपुञ्जश्यामं शवर तम ईति । व्यपगता- 
नि घनानां पटछानि यस्मिन्नस्बरे तत्तथोक्तम्, तथा 
न चलोऽचलः स चासो जखनिधिश्च तेन सदशं तुव्यं 
वपुः स्वरूपमस्येति । तश्च जलनिधेस्दराषपुरम्बरामेति जनमः 
म्बरस्यातीन्द्रियत्वात् उक्तरूपस्यापि न जलनिधिना स्ाहभ्यश्रह 
ण समस्मवतीति निवषयः प्रत्यक्षाभिमनः तथा शवंया भवं शबरं 
तमः । कवि।दषठम् { अञ्जननच्ूणपुज्जश्यामामेति । न चामावरूपस्थ 
तमसः इयामङ्पलसलम्बर्धघत्वमस्तीति निविषयत्वम् । सबिषयत्वाभ्यु 
पगमेऽपि देश्चक।खविशेषितस्य तेजसाऽमाषस्यारुम्बनस्वाद्दरोषः।तथा- 

स्वाश्चयादहिनिब््ताश्च्युरदमयः स्वात्मीयं गोककरूपं यथोक्तेन जल. 
निधिना सदश्ावपुरम्बरमिव्युपलम्भं जनयन्ति । भाद्ात् प्रतिस्ल- 
कितानां स्वमुखभ्रहणवदिति । यथा ह्यादश्चासप्रतिस्ललिताश्चक्षुर- 
इमयः स्वमुखे विपयेयमुस्पादयम्ति. अ।दशसुखिति तद्वविषपि 
दुरादधिनिखुलाः स्वगोलकमेवाम्बरमिर्यु पदशंयग्ति । 
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` अनुमानविषयेपि विपयेयमाह-षाष्पाददिभिरित्यादिना। अत्रा 
दिपदेन नीहारमशकावत्तोदिग्रहणम्। तेः किंभूतः ? धूमाभिमतेः धुमः 
रुप्रतया क्ञातरग्न्ययुमानमिति । तथा गवयविषाणदशनाश्च गोरिति 
ज्ञान विपययः । अश्र तु ' सङ्घ विपययज्ञानमिन्द्रियज तश्ापारजं चा 
चुमानिकमिति। 

ददानीम सदशनाम्यासाद्विपययम{ह- त्रयी दरशन विपरीतेषु शला 
क्यादिद्शेनेष्विद् श्रय इति मिथ्याप्रत्यय इत्यादिना । च्रयाणां समा 
हारख्यी रूडिवश्चारदग्यजुःसामलक्षणा गृद्यत । य्येव दर्षन 
तद्धिपरौतानि शाकयादिद् शेनानीत्यादिपदेन नैशना(?)(ज्ञना)दिदक्षी- 
नस्यावरोधः । तेष्विद्ं क्रथ इति । सवे क्षणिक ज्ञानं शुन्यं निरा 
त्मकमिति ज्ञनं श्रयःसलाघनच्वाच्छरूय इति शा क्यद्रोनाभ्यासादचि. 
पययः । क्षणिकादिपक्षे बाघक्स्योक्तत्वात् पष्वर्थपष्वनेक)।न्तन्ञाने. 
न दृरेने विपयंयः । तयतरे्वम्यृह्यः। न च शाक्यादिदश्ैनविपरी. 
तत्वात् त्रय्यामपि विपयय इति वाच्यम् । प्रघानार्थष्वात्मादिष्वर्थषु 
ब।धकानुपपत्तः । ाक्धादिदशेनेषु क्षणिकस्व।दिपद्ार्थष्क्तं बाघ 
कमवाध्यम।नमिति । 

अन्ये तु त्रयाणां प्रत्यक्चानुमानागमनां समादारख्रयी तदेव 
ह दयतेऽनेनति दशन, तद्धिपरातानि शाक्यादिदरनानि, तेबाधो. 
पपत्तः। तदुपटक्चितं व। वेशेषिकदशेन, तद्विपरातानि शाक्यादिद- 
दानानि, बाध्यमानत्वादित्युक्तम् । 

तथा हारटरेन्द्रियमनःस्वात्मासिमानो विपयेयः । शहरी. 
रमेवात्मेति बिपययो लोकायतिकानम् । इन्द्रियाण्येवा- 
त्मेतीन्द्रियचेतन्यवादिनाम् । मनश्चैतन्यवादिनां मन प्वेति। 
कृतकेषु नित्यत्वदशनविपयेयो मीमांसकानाम् ।- तथाहि- 
क्षित्यादेः कृतकत्वं पवेमेव अ्यवस्थापितम् । तत्न च नित्यत्वद्शनं 
तेषामिति । यदिवा सांद्यानामयं विपयेयः। कृतकेषु घटादिषु 
नित्यत्वद् नमिति । न समुत्पद्यते भावो न स्वात्मान जहातीति । उक्त 
क।रणंवकव्य कायत्पत्तिज्ञान विपयंयः स्वभाववादिनिम्। तथाच 
निसक्तं क्षित्यादिसैचिञ्यं कत्तौरमन्तरेण स्वभावत पव भवतीति । 
पतश्चासत् । कयेत्वस्य कतृ पूवेकत्वेन व्याप्तस्योपलम्भात् । श्चि 
त्याद्{वपि करठेपू्ेकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात् । स्वभाववादिनां वि. 
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पथयक्ञानमेतत्। तथा चतनमाधेष्ठातारं धिना कावैस्थाुपरब्धेः 
ज्ञेमिनीयानां शोद्धोदनेः शिष्याणां च कर्तारं विना क्ित्यादिकय 
विक्षामं विपयैयः। प्रधाने प्रलयश्च घमाघमेयोराभिव्यक्तत्वान्न 
कार्योत्पन्ते। व्यापारः सम्भवतीति तदेकस्य कार्योत्पत्तिज्चानं विपय- 
यः । सांख्यानां सौगतानां च कारणवेकव्ये कार्योत्पत्तिक्ञानं षिपय. 
यः । कथम् ? उरत्पत्तविनाश्चयोः ताद।स्म्यात् । क्षणिकत्वे सति यदैव 
कायोस्पादस्तदेव कारणस्य विनाशः । स चोत्पत्तः नाथान्तरमि 
ति सहोत्पन्नयोने कायेकारणभाव इति कारणवेकस्ये का्यात्पलिः 
श्षानं विपर्ययः । तथा सर्वमिदं कायं परमेशप्वक तवाराधन च 
परमरस्य श्रयसः साधनम् । वेदानां च स्वसरूपऽप्यथं प्रामाण्यमित्येवं 
हितमुपदिकशत्सु वेराषिकेषु नेव भवतीति ज्ञानं विपयेय। मीमांसकसोः 
गतज्ञेनानाम् । यदा तुन परमदावादेः सद्भाव £ति वैयात्याद्वदन्ति 
वेशेषिकास्तद् नेद् परमार्थतो हितं इत्यहितमुपदि शत्सु वैशेषिकेषु 
हितमेवदमिति कषान विपर्ययस्तषाम् । यदि वा ससायात्मनां नानात्वं 
परमशिवश्चिनेभ्यो भिन्नस्तदाराघनाच्चास्मददिः धरयो भवतीत्येषं 
हितमुपीदशत्सु वेशषिकेषु महितमिति क्ञानं विपयैयः। द्वेतवादिनां 
तदथौभ्युपगमेन च वचनेन हितमिति छान विपयेयः ! तेषां क्षित्या- 
दि काय परमाणुमिदृध्यणुकादिध्क्रमेणारञ्धमीदवरकन्त्क चति। 
एष दहितसमुपािशत्सु वैशेषिकेषु नेवमेतत्प्रधानपुवेकस्वाज्ञगत इति 
ज्ञान विपययः सांख्यानामः, प्रधानास्तित्वे प्रमाणाभावात् । 

अथ।स्त्यन्वयपीरमाणशीक्तप्रवृच्यु पकार्यापकारकभा ववेश्वसरूपभ्यः 
प्रधानम् । तथादहि-स्वेमिदं शरीरादिकायं सुखदुःखमोष्टान्वितमुपः 
कभ्यते। यच्चान्वितं तदेकस्मात् कारणादुत्पद्यमानं इष्टम् , ययेकस्मा- 
न्युत्पिण्डात् मृदन्वितमनेकघरादि। तथाचानुमानम्-सुंवनििकाय- 
मेकस्मात् कारणादुत्पद्यते अन्वितत्वात् घरादिबत् । तथा चास्य 
पश्चधममैत्वं सुखदुःख।दिलमन्वयस्य सर्वेषु शरीरादिषु भावात्। 
न चातत्स्वभावात् कारणात्सुखादेरुत्पच्तिरिति शरीरादेः सुखवुःख- 
मोहारपरकत्वं तजञ्जनकत्वात, तथा प्रसादादिजनकत्वोपरू्धेश्च त. 
त्स्वभावत्वम् । सुखादयस्तु सस्वरजस्तमसां परिणामविशषास्ततो- 
थीन्तरं न भवान्ति, कायस्य कारणद्धेदानुपपत्तेः। अतः सत्वर 
ज्ञस्तमांस्येव शब्द द्यात्मना व्यवतिष्ठुमानानि सुखदुःखमोदातमक 
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कार्यमुपज्मयन्तीति हाष्दादयोपि न ससछादिभ्यो व्यतिरिश्यम्त। 
सतस्थरजस्तमसां च साम्यावस्था प्रधानम् । त्था परिमरतत्वाश्च। 
यत्परमतं तदेकस्मात् कारणात् उद्पद्यत यथा ऽङ्कुरादि बीजात् । 
परमितत्ं खयत्तावधारणविषयत्वम् । तथा हारीरादिकायमेक- 
स्मात् उत्पद्यते परिमितत्वादङकुरादिव त्। शकतिप्रबृत्तश्च। शक्त्या 
हि कारणं कायाथिनोपादीयत इति सर्वे कायं स्वकारणे शक्तिरूपः. 
तया ष्यवर्थितं तावध्ावत् प्रधानामति । नम्ववं सवस्यापि क्रा 
यस्य प्रधानादभेदे विद्यमानत्वात् क थमुस्पत्तिषिनाशाविति, अस. 
तः खद्विषाणादेरिव कायत्वानुपपत्तः । सत पवाविभाषति- 
रोभावाविति घमः । शक्तिरूपतया हि व्यवस्थितं काय परं व्यक्ति. 
रूपतामापद्यते । पुनस्तु त्तिरोभवि शक्तिरूपतया व्यवतिष्ठते, न 
समिरुध्यत इति । तथा परस्परमुपकायांपकारणभविनावास्थिताना- 
मासम्विकाङ्कानामेकस्मात् क।रकादुत्पत्तरुपलम्भास्छरीरादेरपि 
तथाभवोपरब्धरेककारणपृवरकत्वं साध्यते । तथा दध्यादि 
इवरुप्यस्येकस्मात् क्षीरादुत्पत्तरूपलम्भाच्छरीरादिवेचिञयस्याप्य. 
कक।रणपवेकस्वं साध्यते । यश्चिकं कारण तत्प्रधानमिति । तस्मा. 
ख्व महान्महता ऽहङ्कारः तस्मात्पञ्चतन्मा्ाणि पकादश्चेन्द्रियाणि 
तेभ्यो मतानीति । | 

सवेमेवदसत् । अन्वयादेगंमकत्वानुपपत्तः। तथाहि-श्ररदेरे. 
कक।रणपुवकत्वे स।ध्येऽन्वितत्वमहेतुः खन्दिग्धत्वात् । अथ सुखः 
दुःखादिसमन्वितत्व हेतुः । तन्न । स्वरूपाीसद्धत्वात् । तथाहि -घुख. 
दु ःखाकीना-पूवेमेवार्मगुणत्वेन प्रतिपादितत्वात् शरीरादि गुणत्वम- 
सिद्धम् । धटादिष्ट्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः । तत्रान्वितस्येक् - 
कारणपूवेकत्वन व्याप्तस्यायुपलम्भात् । अथ मृदन्वितत्वे षटादाव 
स्ति, तच्चासिद्धम् । पक्षे प्रत्यक्षेण च हारीरादेरुपादानं प्रतिनियत. 
जातीयमनकमुपरम्यत इति । कारल्ययापदिष्टं च साधनम् । वं 
परिमितत्वमियत्ताव धार णीवषयत्वम सिद्धम, अवान्तस्भदेन हारी 
रादेरानन्त्यात् । अथ वगोपक्षया परिमितत्वं तथाष्यतेकान्तिक्ष. 
त्वम् । पर्डषटश्चा निदयेष्वपि भावात् । सस्वरजस्तमां लि च परिमिता. 
मि न चेककारणपूवेकानीति, प्रधानस्यैव तदूपत्वात् । वथेककारण- 
पूवेकस्ाम्विपि परमाण्वादीति वगोपिक्षया परिभितानैत्यङ्कुरादेरपि 



गुणग्रन्थ विपयेयनिरूपणम् । ५४६ 

भैमानलसम्बन्धात् वजावयवक्रियाक्रमण पृर्वद्रव्यविनाश्चे सति 
दययणुकादिप्रक्रमेणोत्पादादिककारणपृवंकत्वमसिद्म्। यच्चदं-शक्ता- 
नां कारणानां कार्योत्पत्तौ व्यापाराच्छक्तरूपतया कायस्यावस्थान 

म्-दत्युकतम् । तदसत् । शक्तश्चरमसहकारिरूपतया कायोद थोन्तर. 
त्वात् । न च कार्यकारणयोरेकत्वम् , विसिन्नप्रतिभासवि- 
षयत्वात् । प्रतिभास्रभदश्च पदार्थानां भेदव्यवहारे हेतुः, तस्स- 
्। वे ऽप्येकल्वाभ्युपगमे सर्वषामेकताप्रसङ्गात् न चतुर्वि्लति- 
स्तस्वानीति स्यात् । तथा स्वरूपमेदोऽ्थाक्रियाभदश्च कायकारणयोः 
सुक्ष्ममनेकं च समवायिज्गाग्णमधिकमेकं च कायेमिति तस्य पूर्वं 
कारणेष्वसस्वमनुपटम्भात् । अथानमिव्यक्तरनुपटम्भः | सद्भावे 
कि प्रमाणम ? उत्प्तिरति चत् । न । विद्यमानस्योत्पत्तरयांगाव् । 
अथाविद्यमानस्वात्पत्ता खरविषाणादीनासुत्पत्तिः स्यात् , कारणा. 
भावात् । येषां हि कारणमस्ति जनक तेषा मेवोत्पच्चिनं सररविषाणा. 
दिष्वेतदस्ति। कार्याभावेनेव कारणाभ।वप्रतीतः । पवं तन्तुषु 
घटादेम्रुतिपण्ड च पटादेर नुत्पात्तिवाच्या । प्रतिनियतसामच्रचाः प्रति- 
नियत कायजनकत्वात् । तन्तूपलश्चिता हि सामद्मी परस्यैव जनिका 
परभ्धा, अन्य। त्वन्यस्येत्युपादानषु कार्यनियमो नः सस्वादिति। य. 
श्ओत्पद्यत तदुत्पत्तेः पृथमसन्न पुनयंदयदसत्तदुत्पद्यत इति व्याप्तिः । 
यश्ोत्पद्यमानत्वेन देतुना सत्वम् । तदसत् । तस्यासाधारणत्वेना- 
गमकत्वात् , तथादि-सत्याकाशादाचसति च खरविषाणादबुत्पद्यम- 
नत्व नास्तीति । यच्चाय म्यपदेशोऽदरो जायते घटे कुवित्ययमपि 
मुख्ये बाघकप्रमाणसद्धावात् भाक्तो द्रष्टव्यः। तथाहि-यादि विध 
मानस्यै घटस्य कमेत्वमङ्कुरस्य च कटेत्वमिप्येतोत्पत्तिन्याहता 
स्यात् । 1विद्यमानत्वादेव कारक्व्यापारवेयथ्यं च । अथाभिग्यक्तय. 

य व्यापारः तदसत् । अभिन्यक्तेरापि विद्यमानत्वात् । अधथाभिव्य- 
कतिरविधमानैव क्रियते, तर्हिं सदुत्पद्यत इति व्याहतम् । अभिन्यक्तेस्तुं 
स्वङूपोपलम्भस्याविद्यमानस्यैवोत्पत्तेः । न चावरणव्यपगमोऽभि. 
व्यक्तेः, आवरणस्थवाञुपरन्धेः । तस्माद्धिघ्यमानस्योत्पच्यथांस- 
म्भवात् उपचरितमद्कुरादेः स्वजनिकतत्वं कमव्वश्चेति ग्यपदेशस्या- 
न्यथान्तिद्धत्वम् । यच्चदम्-उपकार्यापकारक मावापन्नत्वादेककार. 
णपूकत्वम्-दव्युक्तं यदि परस्परापेक्षाणामेककायेजनकत्वमुपका्या- 

६९ स ० प्रर 
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पकारकभ।वो विवक्षितः स च नित्येष्वस्तीति व्यभिचारी, साध्यवि. 
कटश्च दृष्टान्तो बिभिन्नकारकजन्यत्वादासान्दकाङ्गानाम् । तथाद् 
भ्यादिवेदइवरूप्यमप्युक्तक।रणपूवकं न भवति, स्वावयवकायत्वाच् । 
तथाहि--स्वावयवभ्यो दध्युत्पद्यते न क्षीरात् । भोमानरुसम्ब- 
न्धाद् वयवाक्रियान्यायेन विनष्ट हि क्षीरे पुनरुत्पन्नपाकजेद्यणुकादि 
क्रमेण दध्यादि रुत्पत्तिरित्यतो वैद्व रूप्यस्यैककारणपृवंकत्वाभावः । 
प्रत्यक्षेण च पक्षे प्रतिनियतजातीयमनेकं कारणमुपलग्धमिति का- 
लात्ययापदिष्ठं च वेष््वरूप्यामति । न च किचित् काय्यंमेकस्मादष 
कारणादुत्पद्यमानमुपरन्धामेति अवियमानसपक्षस्यान्वयादकिपः 
क्ष सद्भावः । तदेवमन्वयादीनामगमकल्वात् प्रधानासद्धौ वुध्यादेर- 
सम्भव पच । प्रतिदतश्च प्रधानवादोऽस्मद्गुरुभिर्विस्तरेणति नेह 
भ्रतन्यते । अनः साङ्कचानामय विपयेयः प्रधानपूषकं जगदिति। 

तथा द्राररिस्य परिमाणमेदन भमदापपत्तः शशरमेवात्मेत्य- 
भ्युपगमे प्रतिसन्धानं न स्थात् , इत्यात्मनः शरीरादिव्यतिरेकेण नि- 
त्यत्व प्रतिपत्तव्यमिति हितमुपदिशत्सु व होषिकेष्वदहितन्ञानं विपयं. 
य। लैकायतिकानाम् । समानं चेतत् सोगतज्ञेनानाम् । तथाहि- 
सक्रौचविकासधमंकत्वादात्मनः सपरिणामत्वेऽन्यत्वेन भेदापपत्तः 
स्मरण नस्यात् । बोधाच्च बोघकूपतेति प्रतिबन्धप्रातिषधात् बाध 

मा्नेऽप्यात्मनि स्मरणानुत्पत्तो श्रयोबुद्धेरभाव इत्यं विस्तरेणेति ॥ 
दानी मनध्यवसरायस्य कारणस्वरूपविष्यविभागनिरूपणा्ं 

न परं चिपययोऽनध्यवसायोपि प्रव्यक्षाचुमानविषये सजायत इत्या 
दि प्रकरणम् । 

1/1 

( भा०) अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय 
एव सस्रायते। 

तन्न प्रत्यच्तकिषये तावत् -प्रास्षदार्भेषवप्रातडा- 
थेषु वा व्यासङ्काद्ा्थत्वाद्रा क्िमित्यालोचनमाच्रमन. 
ध्यवसायः । यथा चाहीकस्य पनसा दिष्वनध्यवसायो 
भवति । तन्न सत्ताद्रव्यत्वपूाथेवीत्वश्रक्षत्वादिशाखा 
व्पक्षो ऽध्यवसायो भवात । पनसत्वमपि पनसेष्वनु- 



ह ~ 
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कन, य [| पित क, | क 

घृत्तमाभ्राद्भ्या ग्याघुत्त प्रत्यक्षमेव, कवर तुपदश्ा- 
~ % 1 क 0 | 

भावाद्धिशेषसनज्ञाप्रतिपत्तिन मवति । 
 अनुमानविषपेऽपि-नारिकलद्गीपवासिनः `सा 
स्नामाच्रदशनोत् कोनु खल्वयं प्राणी स्यादित्यन- 
ध्यवसाथो भवति । 

(वया०) अनध्यवसितिरनध्ववसायो ज्ञानमनिश्चयाटकम् । तश्च 
सश्चयादिभ्योऽथाीन्तरम् कारणमेदाद्धिषयमेद्ाच्चति । 

प्रत्यक्षविषये तावद्याख्यायते प्रिद्धाथेष्वप्रसिद्धेषु च विषयेषु भ. 
वति इत्यतः सश्ायात् भिद्यते.संरायो हि प्रसिद्धा्थंष्वव भवतीति । अथ 
प्रसिद्धा्थंषु कुतः कारणादनभ्यवसाय इत्याह ~व्यासङ्गादार्थत्वादेति। 
यथघुकारस्येषावासक्तमनसो महति गतेऽपि राजनि किनामायं गत 
इव्यनध्यवसायः । अथित्वात्स्वानुठाननिरतस्य तपस्विनो महत्यपि 
राजन्यनध्यवसायः-किनामायम् गत दहति न चाय स्यः तस्थ्राभयो. 
हखित्वात्, सामान्योपरम्मादिभ्यश्च उत्पद्यमानत्वाच्चःइव्यतोऽनध्य- 
वाय हइतरस्माद्भिधते यथाक्तकारणजन्यत्वाच् । यथोक्तं वा ज्ञान. 
मनभ्यवसाय इति व्यवदहत्तव्यम् उक्तकारणेभ्यो निष्पद्यमानत्वात् , 
यस्तु न भिद्यते न चेवं व्यवहियते, न च।सादुक्तकारणेभ्यो निष्प. 

दयते, यथा सहह्ायादिरिति । तस्य स्वरूपमाह किमत्यखोचनमात्र 
किनामति ज्ञान विदेषसन्ञोहेखहुन्यं अनध्यवसाय इति । अप्राक्त 
द्धाथैषु यथा वाहिकस्य पनलादिष्वनध्यव्रसायो भवति। वा्िको 
हिखकः(?) तस्य पनसादिषु सङ्धताभावात् विरषसज्ञा्धखशुन्य कि 

नामायमिति ज्ञानमुत्पद्यते । तत्र हि सत्ताद्रऽयत्वपृथिवीत्वहक्षत्वरूपा 
दिश्चाखाधपेक्चोऽध्यवसाय पव । तथाहि-सन्नयामिति निश्चयज्ञानं 
तथा द्भ्य पृथिवी बको रूपादि मांदडाखादिमां शति अध्यवसाय एव। 
तथा पनसत्वमपि निर्विकद्पकघोधे पनसष्वनुदत्तमास्रादिभ्यो व्य 

ततं परत्यक्षमेष । नन्वेवं तरिं क विषयेऽनध्यवसाय इत्याह-कवलन्तूप- 

देशाभावात् सङ्केताभावात् विरशेषसक्षाेखनाौ पनसोयमिति प्रति- 
पत्तिनं भवतीति । नन्वव तर्हिं प्रतिपस्यभावाऽनभ्यवसायः स्यात् , 
तस्य चाभावरूपत्वादषिदयायाप्रन्तमावाऽनुपपन्नः । नंतदवम् । क- 
नामायमित्यनिश्चयात्मकक्ञानस्य सद्रायादिवेक्षणस्यानुभूयमान 
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तयाऽपलापायांगत्ि तस्य चाविद्यारक्षणयुक्तत्वादविद्यायामन्त. 
भाव इति। 

अनुमानविषयेपि नाङ्िकेरद्वीपवासिनो$कतसमयस्य पिण्डानु- 
पटम्मे सास्नामान्रदशछेनात्को चु खस्व्र प्राणी स्यादित्यनध्यवसा- 
यो भवति । पूवे है सकेताप्रतिपत्तावपि सास्ना ग्रामाण्याविनाभू 
तोपलब्धा तदुपलम्मातपिण्डानुपटम्भेप्याषेनामावसस्बन्धस्मरणा- 
नन्तरं परामशेङ्धाने सतिको चु खल्वन्न प्रदेश्षे प्राणीति क नामात्र 
प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः ॥ 

तदेवमनध्यवसायस्य कारणादिमेदन मेदममिधाय स्वप्ननि 
रूपणमाद । 

( भा०) उपरतेन्द्रिधग्रामस्य प्रखीनमनस्कस्येन्द्ि- 
यद्ारेणेव यद्नुयवनं मानसं तत् स्वप्नन्ञानम् । क- 

थम्? यदा वुद्धिपूबादात्मनः शरीरव्यापाराद्हाति 
खिन्नानां प्राणिनां निरि विश्चामाथमाहारपरिणामां 
वाऽह द्टकारितप्रथत्नापेत्ताद्ात्मान्तःकरण सम्बन्धान्म- 
नसि किथाप्रवन्धादन्तह्ेदये निरिन्द्रिमे आत्मप्रदेशो 
निश्रं मनास्तष्टाति तद् प्रखीनमनस्क हस्याख्पायते, 
प्रलीने च तासिन्नुपरतेन्द्रियग्रामो मवति, तश्याम- 
वस्थायां प्रबन्धन प्राणापानसन्तानप्रब्रत्तावात्ममनः- 
सयोगविराषात् स्वापाख्यात् सस्काराचेन्द्रियक्रारेणी- 
वासत्सछु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्वप्नज्ञानसुत्प्यते 

तत्त॒ तिषिधम्। सस्कारपाटबाद्धातुदोषाददृष्टाच। 
तच्च सस्कारपाटवात् तावत्-कामी कडो वा यद् 

यमर्थमादतथिन्तयन् स्वपिति तदा सेव चिन्तासन्त- 
तिः प्रत्यक्षाकारा सञ्ञायते 

धातुदोषाद्वातपद्कुतिः तदूदूषितो वा आकाश. 
गमनादीन् पयति । पित्त प्रकृतिः पि्तदूषितो वाऽ 
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¢ (~~ (~ चिपरवेहाकनकपकषेताद्ीन् पष्यति । इटेष्मप्रकृतिः 

= क [न क ४ ५. 

1. वा सारत्समुद्रप्रतरणादहमपवतादान् 

पडयात। । 

यत्स्वयमनुभूतेष्वननुभूतेषु वा प्राक्षेडा्थेष्वप्रासे- 

दार्थेषु वा यच्छुमावेदकं गजारोहणच्छन्रलखामादि त- 
9९ + ¢ ( ~~ [प ® 9 

त्स्व सस्कारघमाभ्यां नवति विपरीतं च तेलाभ्य- 
क [०९ ¢ ¢ ४ 

ञ्जनखरोष्ट्रोरणादि तत्सवमधघमसस्काराभ्यां म- 

वति । अत्यन्ताप्रसिद्धार्थेष्वट टा दवाति । खप्नान्तिकं 
यद्यप्यु परतेन्द्रियग्रामस्य मवति तथाप्यर्तातस्य ज्ञान 

प्रवन्धस्य प्रत्यवेक्षणात् स्मरतिरेषेति भवत्येषा चतु 

विधाऽविद्येति । 
(व्यो ०) उपरतेन्द्रयश्रामस्यत्यादि । उपरतः स्वावषयग्रहण प्रति 

निन्रत्त इन्द्रियाणां त्रामो यस्यासौ तथोक्तस्तस्य । प्र्निमनस्कस्येति। 
प्ररीनं नेन्द्रियदेशन सयुक्त मनो यस्वासो तस्य प्रखीनमनस्कस्येन्द्र 
यद्धारेणेव यदजुभवनं मानसमुत्पद्यते तरस्वपरक्ञान मिति । मनसि मवं 
मानसं तच्च स्मरणसुखा्पि मवतीति तन्नेवृच्यथमनुमवनपदम् । 
अनुभवनं च बाष्येन्द्रियजमपीति मानसन्रहणम्। तथापि सुखदुःखा 
य भवेव्यैमिचारस्तदथमुपरतेन्द्रियग्रामस्योति । खखाद्यनुमवश्चे 
न्द्रियज्ञ एव मनसस्तन्न व्यापारात् । अथोपरतन्द्रयग्रामश्य मानसं 
स्वप्नान्तिकमपि भवतीति व्यभिचारः । तन्न । तस्य स्मुतिरूपतया- 

जु मवनपदेनेव भ्यवच्छन्नत्वात्। 
अन्ये त्वस्य उयवच्छेदाथमविद्यासामान्यलक्चषणमयुवत्तयन्तीति। 

न च निमाीलताक्षस्य नारुपातादेज्ञनमुपरतान्द्रयग्रामस्य भवती 

व्याशशङ्कनीयम् । विषयसान्नध्ये सतान्द्रियान्तरेण तस्य ज्ञानो 

स्पादात् । यदा हि विषयसान्निष्येऽपि नेन्द्रियेण ्चानं तदैवोपरते 
न्द्रियग्रामः पुरषोऽभिधीयत इति । न च चश्ुभ्यापारं विना नीलः 
पातादिष्वजुभवन सम्भवतीति स्मरणमेतनन्याय्यम्, तच्चानुभवपदे 
नेव व्यवीड्छश्नम् । नन्वेवमप्युपरतेन्द्रिध्रामस्य मानस्कनु मवत्वा. 
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तस्वध्र्ञनमितरस्मात् भिद्यते श््युक्ते ग्यभिचाराभावः, किमथे 
प्रटीनमनस्कस्योन्द्रियद्वारेणेवेति पदद्वयम् । टक्चणान्तराथम् । 
तथादि~प्रङानमनस्कस्य यदनुभवनं मानसं तत् स्वप्रज्ञानमिति द्धि. 
तीय टश्चणम् । प्र्टानमनस्कस्य स्बप्रार्तिकमपि भवतीत्यनुभवन- 
पदम् । अचुभवन च सुखादिषु भमचतीति प्र्छानमनस्कपदम् । अतः 
प्रटीनमनस्कानुमवत्वादितरस्मात् भिद्यते । तथेन्द्रियद्वारेणेवोत्प- 
दयमानत्वे सति मानस्राचुभवनत्वादिति इन्द्रियद्रेणोत्पद्यते स्वप्नाः 
न्तिकमतो ऽनुभवनमिति । अचुभवन च सुखादावपि भवतीति श्न्दि- 

यद्वारेणेवेति पदम् । अथ कर्थं स्वप्रज्ञानमुत्पद्यते पुरुषश्चोपरतेन्दिः 
यग्रामः प्रखीनमनस्कञ्च भवतीत्याह-यदेत्यादि । यदान्तहृदये न 

बाह्ये, निमतानीन्द्रियाणि यस्यासो तथोक्तः तस््मिन्नात्मप्रदेन्नि निश्च. 
ख क्रियाशुन्य मनस्तिष्ठति तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क हइत्याख्याय- 
ते । अन्ये त्वागभासिमत अधोमुखं कमल निरन्द्रियात्मप्रदेश्चः तत्र 
निश्चरु मनस्तिष्ठतीति ब्रुवते । स च विशिष्रात्मल्तम्बन्धः क्रियाप्रव. 
र्घात् क्रियासन्तानात् भवति । क्रियाप्रवन्वश्चातमान्तःकरणसयो- 
गादशृष्टकारितात् प्रयत पेक्षा दुत्पद्यते । तथादि-मनः समवायिका- 
रणमात्ममनःसयागो $समवायिकारणम् अदशषटकारितप्रयल्लेो नि- 

मित्तकारणपमित्येव मनसि क्रियाप्रबन्धाद्िशिष्टाव्मप्रदेश्चेन सयोगः 
स्वापाख्यः सम्पद्यते । स च कदा ? निशीति बाहुल्यापेक्षया तस्व । 
किमथ च भवतीति ? विश्चामाथमाहारपरिणामा्थं चति। पुरुषः 

मेद पेक्षया समस्तं व्यस्तं चेतद्धिवक्षितम् । कस्यचदेकं प्रयोजनं क. 
स्यचिदुभयमपि भवतीति । किं विरिष्टस्य पाणिनः १ अहनि खिन्न 
स्य कुतः? श्रीरभ्यापारात् । स च नावाद्यारुढस्यापि सम्भवति, न 
च तस्मात् खदः, तद्य बुद्धि पवात् । बुद्धिश्च स्मरणेच्छाद्वारेण व्या. 

पारोत्पत्तौ कारणं न साक्षात् । तथापि शरीरान्तरेषु बुद्धिपूषैको 
दयापारो नियोगद्वारेण सम्मति, न च तस्मात् खदस्तदर्थम।त्मनः 
स्वकर रीर स्यति । पवमुक्तक्रमेण निरिन्द्रियप्रदशसम्बद्धं प्रलीन मनो. 
इपदिश्यते प्रखीने च तरिमिन्युपरतेन्द्रियप्रामः पुरूषो भवति, मनसा. 
इनधिष्ठितानामिन्दियाणां स्वविषये व्यापारासम्मवात् । जीवनं तु 
सस्थामषस्थायामनमीयते-प्रषन्धेन सातत्येन प्राणापनसन्तानस्य 
पचतो सत्याम् , तथाहि-प्राणापानसन्तानप्रह्त्तिः प्रयत्नकाया, नचे. 
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खखछाद्व षपूवकः प्रयत्नोऽत्र सम्भवत्यतो जीवनपृषैकः प्रयत्नोऽखमीः 
यत इति वक्ष्यामः प्रयत्नाधिकारे | 

अथेवे श्रलीनमनस्कस्योपरतेन्द्रियभ्रामस्यारमनः कुतः स्वघ्नक्ञाः 
नमुत्पद्यत इत्याह ~-आत्ममनःसंयोगविज्षाद समवायिकारणार्स्वाप 

त्याख्या खं्ञा यस्यात्ममनःसंयोगविदषस्यासौो तथोक्तः तस्मात् । 
संस्काराच्चेति । सस्कारः स्मृत्युत्पत्तिद्वारेण स्वप्नक्ञानोत्पत्ता 
कारणमिति । यदि वा स्वापाख्यादिति सस्काराविशेषणम्। योहि 
सस्कारः स्वापावस्थायां स्शतिद्वारेण स्वसक्षानहेतुभववत्यसो स्वा 
पाख्य इति । तस्मादिकालादिभ्यश्चन्द्रियद्वारेणेघासरस्वविच्यमनेषु 
विषयेषु हस्तादिषु प्रत्यक्षाकारं प्रत्यक्षमिव स्वप्नक्ञानमुत्पद्यते। 

अन्ये तं कुड्यादय पव हस्त्यात्मना व्यवस्थिताः स्वप्नज्ञानस्या- 
छञ्बनमिति मन्यन्ते । यच्चदम्-भसः्घु विषयघषत्पद्ते स्वप्नक्ानमि 
व्युक्तम । तदपि हस्त्यादिस्वरूपापक्षया । तेन हि रुपेण तेषामसच्वा- 
दिति । तदेतदसत् । कङ्यदेराखम्बनत्वे प्रमाणाभाषात् । नचस्व. 
प्नोत्थितस्य ममेते कुख्यादयो हस्व्यादिरूपतया प्रतिभाता हति प्र 
त्थभिश्चानमस्ति | नापौन्द्रियाणां कुख्यादषु हस्त्यादिश्षानजन्मनि 
व्यापारः सम्भवति, तद्यापारापरमे सति तत्र ज्ञानस्य भवनान्मन. 
सोपि बहिर्चिषये स्वातन््रण व्यापारः प्रतिषिद्ध पव्र । तस्म।न्नि- 
विषय पव स्वदब्र्ञानमिति । अथ स्वप्र्ञनं न चिपयेयादिभ्योथान्त- 
रम् । तथाहि-स्वप्रक्षानमतस्मिन् तदिव्युत्पद्यमान विपयेयक्ञानमे. 

च, किमय स्थाणुः पुरुषा वेव्युभयोहखित्व सति सशय्चानम् , 
किं नामायमिति चोत्पादेऽनध्यवसाय इति न स्वप्रज्चानमतभ्यो- 
इथान्तरम् , पथगाभधानन्तु श्युभा्ुमससूचकत्वादिति । नेत्य 

क्तम् । कारणादिभेदेनास्य विपययादिभ्योऽथान्तरत्वादिति केचित् । 
तथादि-विपर्ययज्ञान प्रत्यक्षानुमानविषये पित्तकफानिलोपदतेन्दरि- 
यस्य पुरूषोस्योत्पद्यते । सशयस्तु सामान्योपलम्भादिभ्यः प्रत्यक्षा 
जमानविंषये प्रसिद्धोभयविश्ेषस्य भमवतीत्येवमनध्यवसायस्यापि 
विलक्षणमेषव कारणमुक्तम् । तद्धिपरीतानि तु स्वप्र्ञानोत्पत्तो कार 
णानीति कारणमेदात भेदः । टलक्षणमेदेन्यमेदभ्युपगमे स्वेत्र तथा. 
भावप्रसङ्गः । तथात्यन्ताप्रसिद्धप्यर्थे स्वभश्चानमुत्पद्यते न चवं विपे. 

। (क का अ 

ययोदिरिति। तस्मादुभयोष्टेसित्वादिसलद्धावेपि स्वप्रटश्चणोपपत्तेः 
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सक्यादि विलक्षण स्वघ्र्ञानमेवतदिव्यभ्युपगन्तव्यम् । 
तस्य कारणभदात् भदमाद-तन्तु स्वप्रज्ञान जिविधं सस्कारपा- 

रवाद्धातुदाषादरष्टाञ्चति । सस्कारपटवात्तावत् स्वप्रक्ानमाद- 
कामी यस्यामङ्गनायामनुरक्तस्तामादतोऽतिश्यन प्रयत्नयुक्तश्चिन्त- 
यन् क्रुद्धो वायं शनन प्रयरत्नाश्चन्तयन् स्वपिति । सेव सुतस्य धिः 
ननासन्ततिः प्रत्यक्चाकारात्सजायते नादष्टात् । धातुदोषात् स्वप्र 
माह-वातप्ररतिवौतमधिकं निपित्तमपेक्षमाणेः परमाणुभिरारब्धः 
घात द्षितश्च तथाविधाहारोपगमादाकाक्ादि गमनानि प्यति । एवं 
पित्तप्रतिरिष्यादावपि दषटव्यम् । 

अदृष्टकारितं स्वप्रमाह--यत्स्वयमनुभूतेष्वननुभुतष्वथंषु प्रसि- 
देष्वप्रसिद्धेषु च श्ुभाष्ुभावेदकमुत्पद्यते स्वप्रश्षान तददछठात् । 
तत्र॒ यत् गजारोहणच्छत्रराभादिश्युभावेदक तत् सवे सं- 
स्कारधमाभ्यामुत्पद्यते । सस्कारो हि पृवाुभवजनितः ।सचस्मृ. 
त्युत्फ॑त्तिद्धरिण स्वम्रक्ञानोत्पत्तो कारणम् । विपरीतमश्चुभावेदक ते- 
लाभ्यजनाषटरोहणादि । तश्चाघम्मसंसकाराभ्यां भवति । अत्यन्ताप्र- 
सिद्धघु अनयुभृतेष्वरष्टादेव स्वश्रज्ञनमुत्पद्यते । तथादहि-ब्रह्मादिपः 
दाङूढम। तमन पश्यतीति । अथ स्वप्रान्त स्वप्रक्नानमेवाहोस्विदथान्त- 
रमित्याह-स्वप्रान्ते स्वप्नावस्ाने भव स्वप्नान्तिकम् , यदप्युषर 
स्तेन्द्रियश्रामस्य भवति तथापि स्मृतिरेव । अत्ता तश्चानप्रवन्धप्रत्यवे- 
क्षणादिति । अतीतश्चासो क्ञानप्रबन्धश्च तस्मिन् भ्रत्यवेक्षणरूपत्वात् 
स्मृतिरषेति । पं यथोक्तरूपा चतुर्विघा भवत्यधिद्यत्युपसहारः । 
अन्ये त्वेषा यथा मया व्याख्याता तथा चतुविधा मवत्यविधधा। 
अन्यथा हि विविधेवेति ॥ 

अथेद्ामी विद्यास्वङूपनिरूपणाथे न केवर्मविद्या विद्यापि च. 
तर्विधेत्यादिप्रकरणम् । | 

( भा० विद्यापि चतुर्विधा । प्रत्य्षलेङ्िकस्मु 
त्थाषेलक्षणा । | 

[| ५ वीप क अ. 

तच्नरात्तमक्च प्रतीत्थात्प्यते हति प्रत्यक्षम् | अश्चा- 
णीन्दरियाे घ्राणरसनचश्चुस्त्वकद्धोत्रमनाकि षर् । 
तद्ध द्रव्यादिषु पदार्थेषह्पद्यते । द्रव्ये तावद् न्रिषिषे 
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महत्यनकद्रट्यवतत्वोद्भूतरूपप्रकाशाचतुषटटयसान्ेकषा- 

द् घमादरसापग्य च स्वरूपालाचनमाच्रम् । सामा 

न्याेापद्रट्यगुणक्मेविक्षणापेक्लादात्पमनःसान्िक्र 
षात् प्रत्य क्षसुत्पद्ते-सदुद्रव्य परथिवी विषाणी डशु्को 
गोगच्छलि-हति । रूपरसगन्धस्पर्नदवनेकद्रव्यसम- 
वायात् स्वगतविकाषात् स्वाश्रयसनिकषांन्नियतेन्द्ि- 
यनिमिन्तसुत्पश्यते । त्राञ्द्स्य च्रयनानकषाच्छोच- 
समषेतस्य तेनवोपलन्धिः। सख्यापरिमाणपरथक्त्वसं- 
थोगविभागपरत्वापरत्वस्नहद्रवत्ववगकमेणां प्रत्यश्च- 
द्रव्यसमवायाचक्षुःस्पकानान्पां ग्रहणम् । बुद्धिसु 
खदुःखच्छद्धेषप्रयत्नानां दयारात्ममनसोः सयोगादु 
परन्िः । भावद्रत्यत्वयुणत्वकमत्वादीनामुपलभ्याधा- 
रसमवतानामाश्रयम्राहकेरिन्द्रियेग्रंहणामित्येतदस्मदा- 
दीनां प्त्यक्षब् | 

अस्मदविहिष्ठानां तु योगिनां युक्छानां योगजध- 
मीनुगरहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्षाखपरमा 
णुवायुमनस्ख तत्समचेत्तयुणकमसामान्यविषोषेषु समः 
व्ये चावितयथं स्वरूपदशानसुत्पद्यते । वियुक्तानां पुन 
अतुष्टयसन्निकबाव्योगजध्रमानुग्रहसामथ्यांत् स्न 
ठयवहितविप्रकषटेषु प्रत्यक्षुरपद्यत । 

लच्र सामान्याविशोषेषु स्वरूपालोचनमात्रं प्रस्यक्षं 
प्रमाणं प्रनेया द्रव्यादयः पदाथाः प्रमाताऽऽत्मा प्रसि 
तेद्रब्यादवषव ज्ञानम । सामान्षवश्चषनज्ञानात्पत्ता- 

वनविभमक्तमालोचनमाचं प्रत्यक्षं प्रमाणम् अस्मिन्नान्य- 
तप्रमाणान्तरमाक्ति अफटलसरू्पत्वात् । अथवा सर्वेषु 

७० स० प्र 
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पदा्ेंषु चतुष्टयसान्नकषोदवितथमव्यपद्च्यं यञ्ज्ञान 
मुत्पद्यते तत्प्रत्यक्ं प्रमाणं प्रमेया द्रव्यादयः पदाथाः 
प्रभाताऽऽर्ता प्रतात्तगणदाषमाध्यस्थ्यद्कनामत॥ 

( व्या० ) कम रूपणत्याह--प्रत्यक्षङ्खकस्मृत्याषलक्षणा त 

ष्स्वरूपति । प्रस्यच्िः प्रत्यक्षम् , िङ्गदशनात् सञ्जायमान लाङ््- 
कम् ) स्मरण स्मृनिः, ऋषाणामिदं ज्ञानमाषामात । ननु शाब्यक्ञा 

नस्यापि विधारूपर्वादह।नुपन्यासे किं प्रयोजनम् ? । वप्रतिपात्त 
क्ञापनमिति । तथाह शन्दमनुमानन्तभवतीति कचित्, 

अन्य तु प्रमाणान्तरगामति वेर्ाषकाणां विप्रातपत्तिस्तेनेदनान. 
धानम् । अत्र तु विद्याविमागपरणापि वाक्येनापसजनतया तज्ञन- 
कमपि सामग्य्यां प्रत्तिज्ञातमव। प्रधान्यन तु कारणव्यु्पात्तद्वारेण 
प्रत्यक्षादि विभागाभ्युपगम विद्याविभागनिरूपणमुपसज्ञनतया स्यात्। 
तत्त न युक्तम् । बुद्धमदस्य पृषं प्रतिज्ञातस्यह निरूपणात् । तत्र 
प्रत्यक्षस्य निरूपणाथमादह भक्षमक्षे प्रतीव्यात्पद्यत इत प्रत्यक्षम् प्रति 
गतमक्ष पत्यक्षामति प्रादसमासाऽन्यथाऽव्ययीमावसमासाभ्युपगमे 
प्रत्यश्च रूपं प्रत्यक्षाः पुमांसः प्रत्यक्षा ख्नीति लिङ्कमदा वचनभेदश्च न 
स्यत् । अक्चमक्षमिति क्सावघानं सकटन्द्रियावरःधा्थम् । 
अथाक्षापिति सामान्यक्ञब्दात्सकखन्द्रयावराधो भवत्येव । न । सा. 
मास्यक्ञब्दस्याभयथापि प्रवर्तः । तथादि-श्राह्यणो न हन्तव्य' इति 
सकलब्राह्मणापेक्षया प्रतिषधः श्राह्मणान् भाजयति' ब्रह्मणा. 
घावश्चया नियोगः । तस्माद्याप्त्यथं वीप्साकरणामेति । अथ वप्ता 
खद्धावेपि व्यापतिनोपलन्धा । यथान्तवद्यां चरामो त्रामो रमणीयः पुरुषे 
पुरुषे गुणविशष इति । वीप्साकरणमन्न सत्यम् , तथा्यद्पसंरपायो- 
गिनि पदार्थं व्याप्तविव वीप्सोपरब्धेति। 

अन्ये तु द्वितीयाक्चषपदमवधारणाथमिति मन्यन्ते । अक्चमेव म. 
तीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते क्ञानं तत्पत्यक्षम् । अथ क्ञानस्यानुत्पन्नत्वाद् - 
क्षेण प्राक्तिनास्तीति कथमक्च प्रप्योत्पद्ते । उपचारस्य विवक्षित- 
त्वाददोषः । यथाहि शि्युरयं मातर भक्षपवेत्वोपज्ञात शति । अत 
पवान्ञाश्चितं कायमितित्वेन तजज्ञानमिति । इन्द्रियरूपादिश्ेन्द्रिया- 
श्रितो नच क्ञानमिति । नन्वेवमपि संशयज्ञानं चाक्षं परतीलयोत्प् 
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त इत्यतिप्रसङ्गः । तन्न । विधाखामान्यलक्षणानुज्खात्तस्तु विहषलः 
क्षणेऽनुक्तपि लभ्यत इति । वक्ष्यति च 'यदवितथमव्यपदेदय क्ञान- 
मुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति" । न वितथमवरेतथमिव्यनेन विपथ. 
यसशयक्ञानयेष्यदासः । वितथं हि स्ायक्चानं विपर्ययज्ञानं चेति । 

अन्ये तु प्रतितन्जन्यायेन व्यवसायात्मकपदमनुवत्तनीयमिति 
मन्यन्ते । अव्यपदेद्धमिति । व्यपदेशः शब्दस्तस्येदं ध्यपदेदयं न व्यः 
पदेश्यमव्यपदेद्यमहान्द्जन्यं ज्ञानामति । नन्वक्षं प्राप्य नोत्पद्यत शाब्द 
कञ।नमित्यनेनेव व्यवच्छिश्नम्। न। इन्द्रियसहक।रिणा शब्देन यज्ञन्यते 
तस्य व्यवच्छेद थत्वात् । तथा हयकुतसमयो रुप पद्यन्नपि चक्षुषा 
रर्पौमति न जानीते रूपमिति शब्दाश्चारण।नन्तर प्रतिपद्यत हत्यु- 
भयज्ञ ज्ञानम् । नयु च शब्देन्द्रिययोरेकस्मिन्नव के व्यापारास- 
म्भवाद युक्तमेतत् । तथाहि -मनसाऽथिषछ्ठत नश्रोन्न शाब्द गह्णाति, 

पुनः क्रियाक्रमेण चक्चुषा सम्बन्धे सति सूपग्रहणम् । न च शचकश।- 
नस्यैतावत्का!लमवस्थानं न सम्भवतीति कथमुभयज् ज्ञानम् । 
अत्रैक श्रोत्रसम्बद्ध मनसि क्रियात्पन्ना विभागमारमते, तिमागा- 

ञ्च यद्वेव संयोगस्य विनदयत्ता तदेव छम्दक्लानस्योत्पद्यमानता, अतः 
दाब्दन्ञानस्योत्पादः संयागस्य विनाशः उत्तरसयागस्योत्पद्यमान- 

ता ततो विषयसम्बद्धेन चश्चुषा खद सथोगस्योत्पादो रूपक्ञान 

स्योत्पद्यमानता ततः स्वक्ञानसदहायशब्दसहकारिणा चक्षुषा रूप. 
क्ञानमुर्पद्यते श्युमयजं ज्ञानम् । यदि वा गृहीतस्य शब्दस्या 
परिच्छेदे व्यापार वयय नियमो नावदयं प्रहणसदहकारिणा इति 

कालान्तरेणापि मनसश्चक्चुषा सम्बन्धे ङपशन्दरस्य गदीतत्वात् मव- 

व्येचीभयज ज्ञानम् । कायंसद्ध(वेन च कारणकट्पना क्रियते । तथे. 
होपङन्धमित्यनेन क्रमेणोत्पच्िश्चिन्त्यते । तथा शब्देन उयपदेशा- 

शव्रुषा पद्यतापि रूपमिति मया न ज्ञातं रपरब्द्। च प्रतिपन्नामेत्यु- 
अयज्ञ ज्ञानम् । यदि राब्दस्य ष्यापारदप्रत्यक्ष तद।न्द्रियव्याफारा- 
न्न द्ान्दमिति प्रमाणान्तरफलङं स्यात् \ नैतदेवम् । प्रत्यक्षलक्चणे 

अभ्यपदेश्यामिति विश्षणवच्छञ्इलक्षणे अनिन्द्रियजमिति विशेष. 

णाश्चवणात् शाब्दे सदकारिनियमामावः । शाब्दं हि ज्ञानं शब्दादे. 
न्द्रियसहक।रिणः तद्रहिताद्( भवतु सवेथा तज्जनकं शाब्द प्रमाण 
नवति । अत्र चाक्षं प्रतीत्योस्पद्यते यत् शानं तत्थत्यश्चमिति ब।- 
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कये विवरणवाक्येषु चतुष्रयादिसक्निकपाभिधानात् षोढा स 
म्बन्धो छमभ्यतत पव । स च सयोगः संयुक्तसप्रवायः सयुक्तसम्वेत- 
समवायः समवायः समवेतसखमवायो विङ्षणविकशष्यभावश्चेति । न 
न्वेवमपान्द्रिवाथेसन्ञिकषपदेनेव व्यवच्छिन्नम् । अर्थान्द्रयं म 
नोऽथेश्चात्मा तत्सक्निकषादनुमानादिज्ञानमपि भवतीति प्रव्यक्षफः 
टं स्थात् । न। क्ञानमानजोत्पत्तावन्तःकरणस्येन्द्रियत्वानुपपत्तः । क- 
रणत्वादिविशषणक्यापरोक्चक्ञानजनकत्वमेन्द्रियरक्षणमित्युक्तम् । 
न चानुमानज्ञानमिन्द्रियम्राह्यऽयं भवत्तीति । तदेवापिन्द्ियं भरतीव्यार्थ 
यदाेतथमय्यपदेदयं व्यवसायाः्मकं ज्ञानमुत्पद्यते, त्यतो भवति 
तवप्रत्यक्षमिति फरङिकशेषणपक्षः । पतानि त्वत्य मैचारित्वादीनि 
ठ्यवच्छेदकान्यतीतेऽपि विशेष्यज्ञाने बुद्धिस्मारोपणाद्भवन्तीति । 
सामग्रीषिशेषणपक्चे त न साक्चाद्उ्यभिचाररत्वाईिविक्षणग्रोगः। 
अथाक्षमक्षं प्रतात्योत्पद्यते सामग्री तस्याः क।रकसलाकटयरूपत्वात् | 
साकठ्यं तु चरमसरहकरिप्रा्ताचेव न पूवमिच्युत्पद्यन एव, तथा 
ज्ञायते अनयति ज्ञानमक्चादयुपलन्तिता सामच्रथेव अत्यभिचारित्यव. 

साय त्मिका, मव्यपदेष्यपदरेन ज्ञानजनकत्वन सामग्रध।स्तद्यपदेश 
हति सामभ्रीविशेषणपक्चेपि विशेषणयोगः । सत्यम् | तथापि 
व्यभि चारेत्वादि विक्षषणानि फलस्य तहूरेण तु सामत्रधा भवन्ती. 
ति पर फलविक्ञोषणपक्षः । स्वरूपविक्ेषरणपक्चस्तु निरस्त पव, 
प्रमाणशब्दस्य करणाथत्वात् , त्थाहि-प्रतीयतेऽनेनति प्रमाणम् , 
येन कर्त॑कमेविलक्षणेन प्रमा क्रियते । स्वरूप््ञेषणपक्ष तु न 
जन्यजनकरूपतय। प्रप्राणस्य प्रामाण्यम् , किन्त्वव्यभिच।(रत्वादिः 

धमोपेतत्वेमेव । तच्चातित्यापकमग्पापकश्च । तथाच परामश. 
दिक्षानस्याप्येबंसूपमस्ति । न च तस्य प्रत्यक्षत्वमनुमानजनक. 

स्वेनानुमनित्वात् । सामग्रधास्तु प्रत्यक्षत्वनासिमतायाः प्रत्य 
षत्वं न कम्पत हत्यव्यािः । सोगतानान्तु प्रमाणकरयोरऽ्यतिरेक 
इति तस्पश्चे स्वरूपविशषणत्रेव घटते । तथा सौत्ान्तिकानामाक।. 
रः; प्रमाणे प्रमेयाथेः स्वसम्वित् कलमिष्यत प्ति क्ञानस पक्व प्रमा. 
णफकष्यबहारः कट्पनं वा । न चेतद्यक्तम् । क्रियाकरणयोरभेदा. 
जुपभ्धः । म चं धाय विषयाकारः सम्भवतीत्युक्तं कथं तस्य प्रा 
माण्यन् ।न ख मेयरूपतया विषयपार्च्डधे प्रामाण्यं युक्तम् , विष 
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यस्यात्यन्तपरोश्चतय। तेन सह प्रतिबन्धाञुपटन्धेः। यदि चागु्दीत 
प्रतिबन्यो व्यापारो विषयविश्षं गमयेत् अतिप्रसङ्गः स्यात् । तथा 
च रूपाकारस्य रूपवद्भसादिग्यवस्थापक्रत्वमपि स्यात् , उभयत्रापि 
प्रतिबन्धानुपलम्मस्याविशषात् । न चाकारमात्रसम्बेदनवादिनो 
विषयविज्ोषान्तरग्रहणमाकारे सम्भवात, विषयस्याव्यन्तपरोक्षस्व 
अवस्थितस्य भ्रतिसन्धातुरभावे चान्वयव्यतिरकयोरत्यन्तपरोक्षत्वा 
त् । परकीय च प्रत्यक्चरक्षण गुरुभिवस्तरण निरस्तामति नोक्तम् । 

अक्षराब्ददयानक्ाथतामाह~-अक्षाणी न्द्रियाणि, तानि तु घाणरस- 
नचश्चुसूत्वकल्ोजमनां त्ति । न कमेन्द्रियाण पराभ्युपगतानि । नि्वि- 
षयज्ञानस्य प्रतिषेधेन स्परुतिव्यवच्छद्ाथमाह--ताद्धि प्रत्यक्ष 
यस्माद् द्रव्यादिषु पदाथैषूत्पद्ते तस्मान्न निविषयमिति। भज्नचादित्त. 
ब्देन गुणकम्रसामान्यानि गृह्यन्त । समवायो पीत्यन्ये । अन्ये त्विन्द्र 
यस्यार्थन सक्निकषप्रतिपादनाथं ताद्धे दव्यादेषु पदार्थपूत्पद्यते 
प्रत्यक्षम् । तस्मादस्तीन्द्रियेण सयुक्तसमयायादिसम्बन्धः। यतोवा 
द्रव्यादिषु पदाथंपूत्पद्यते प्रत्यक्षमा द्रव्ये ताचद्याख्यायत इति। 
किविदहिष्ट ? जअविधे तख। विधा यस्य तत्तथाक्तं तस्मिन् , 
महति महस्वाघिकर्ण स्वरूपालोचनं निविकल्पक्र ज्ञानमुत्पधते। 

कुतः ? अनेकद्रभ्यत्वं च रूपत्व च प्रक।शश्च चतुष्यसन्निकषश्चति 
तथाक्तस्तस्माद्धमादिसामग्न्ये चति। अनक च द्रव्य चत्यनेकट्रूभ्यं 
तद्यस्यास्त तत्तद्त्तस्य भ।वाऽनेकद्वव्यत्वम् । रुपं चात्र रुपा 
घा विवाक्षितः। तथाच सुत्रम्-नहर्वादनकद्रव्यव्ादू पविशेषाच्च 
द्भ्य प्रत्यक्षम्" इति । अपरोक्षक्षानसद्भवे सति समस्त भ्यस्तं चद प 
त्यक्च्ञानस्य कारणं विवश्चितमित्युक्तम् वाय्वधिक्रारे | चतुष्ठयसन्नि. 
कश्च आत्मा मनसा सयुज्यत मन हान्द्रयण दन्द्रियमर्थनेति चतु 

षटयसन्ञिकषः तस्मात् । घमारेल्तामग्रये चत्यादिपद्ादिकष।लकदेग्र- 
हणमिति । अथास्त्ववं नि्विकद्पक्रश्ानरपोत्पात्तः । सद्धवि क प्र 

माणम् १? सविकद्पकक्ञनोत्प्तिरेव । अन्यथा हि विशिष्ाथानुपल. 

ब्धौ वि्चिष्ठस्य सङ्धतस्मरणस्य।चुपपत्तः सविकल्पक ज्ञानं न 
स्यात् , तस्य तत्कायेत्वात् । न च सङ्कुतस्मरणमेव तस्य निमि 
त्तम् , अक्षागिकत्वे सति अथस्य निर्विकस्पकज्ञनोत्पत्ताविव सविक- 
सपक श्चानोत्पत्तावन्वयम्यतिरेका्यां भ्यापारोपटन्धेरिः्युकन्यायात् । 
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तदेवं निर्विकट्पकः प्रतिपाद्य सचिकस्पक धिलेष्यक्ञानमाद- 
सामान्यविशेषद्रव्यगुणकमेविशोषणापेक्षाद्धत्यादिना । सामान्यं च 
सामान्यविङ्काषश्च द्रभ्यं च गुणश्च कमं चति तथोक्तानि । तान्येव 
विशेषणानि तान्यपेक्षत इति तदपेक्षः समुच्चये । न॒ फेवरस्वरूपा. 
लोचनमुक्तकारणभ्यो निष्पद्यते सामान्यादिविश्चेषपेक्षे च तत 
पवोत्पद्यत इति । ननु चतुष्टय सान्निकषस्यापवादं चिनोध्त्र सवानु 
वृत्तेरभ्युषगमाद्यथेम् सत्ममनःसन्निकषंस्याभेधानम् । न अनन्त 
रक्ञानेप्यस्यासमवायिकारणत्वज्ञाप्रनथैत्वात्। तत्र सदेति सत्ता 
विदषणम्, द्रव्यमिति सामान्यम,विदाषपिक्षं प्रथिवीत्ति,तथा विषाणी. 
तिष्टभ्यविकेषणम् , शक्ल दाति गुणाविन्चेषापेक्षम् , गोरिति सामान्य. 
विश्चेषविशषणपेक्षम् , गच्छतीति क्रियाविरिष्ठं ज्ञानमित्युदा- 
हरणानि । 

गुणादिषु प्रव्यक्षपमाह--रूपरसगन्धस्पर््ेषु विषयेषु अनेकद्वव्येण 
सष समवायात् , स्वगतविश्चेषाच्च-यत्छृना कचिद्धिषये तषामुपल- 
न्धि्यदभावाच्चानुपरन्धिः स उद्धवसम।ख्याता रूपादि घमः सहका 
रिविश्लोषः तस्मात् ; स्वाश्रयसाक्नेकष।ख्च स्वाश्रयेण द्रव्येण सयुक्त- 
मिन्द्रिय तत्समवायद्धमादसामम्च्ये च सति प्रतिनियतन्द्रियनि- 
मित्तमुत्पद्यते ज्ञानम् । शब्दस्य चयसन्निकषांदिति । आस्मा मनसा 
सयुज्यते मन इन्द्रियेणति चयस्य सन्निकषः । श्रोत्रसमवेतस्येति 
इन्द्रियाथसन्निकर्षाप्युपदार्षित पव। तेनेव श्रोजेणोपलन्धिनंन्द्रि. 
यान्तरणेति । 

भन्ये तु च्रयश्चासो सन्निकषश्चतीन्द्रिया्थसन्निकषाप्युपरभ्यते, 
तस्माच्छरोत्रसमवेतस्य तेनेवोपरकभ्धिरिति । सख्यापरिमाण पृथकत्व 
सयोगविभागपरत्वापरत्वस्नेदवेगद्रवत्ववेगकमणां चश्षुःस्पशेनाभ्यां 
ग्रहणम्। कुतः प्रव्यक्चद्रभ्यसमवायात् । चक्षुःस्पश्चनाभ्यां तत्समाः 
यात् सख्यादीनां ग्रहणमिति । बुद्धिसुखदुःखच्छद्कषप्रयत्नानां दयो- 
रात्ममनसोः सन्िकषांदुपलाभ्यः। बुदुध्यादयो ह्यात्मनि समवेताः 
तत्सम्बद्धेन मनसा गह्यन्ते । 

सामान्ये प्रत्यक्चमाह भावद्च द्रभ्यत्वं च गुणत्वं च क्त्वं च 
तथोक्तानि, तान्यादि्यंबामित्यादिपदेन पृथिवीस्वोत्क्षपणत्वादीनां 
ग्रहणम् । उपलमभ्यश्चासतावाघारश्च तत्लमेतानामाश्चरवग्रादकैरिन्द्रि- 
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येगहणम् । येनेषेरद्रयणाश्नयग्रहणं तेनैव तत्समवेतानां सत्तादीनां 
ग्रहणमिति । तथाहि-सत्ता द्रष्ये वत्तमाना सयुक्तसमवयन चक्षु 
स्परानाभ्यापुपभ्यते । गन्धरसरूपस्पशेषु समवेता घ्राणरसनचक्चु 
स्त्व गन्द्रियरुपरुभ्यते सयुक्तसमवेतखमवायेन । शाब्दे तु समवेत 
समवायात् श्रच्रण । सुखादिषु स्युक्तसमवतसमवायान्मनसा 
गृह्यते । गुणत्वमप्येवम् । अतः सत्तायां गुणत्वे च सार्वेन्द्रियज्ञान. 
मिति । द्रव्यत्व सयुक्तसमवायन चश्षुःस्पश्चेनाम्यामुपलभ्यते। कमेध्वं 
च सथयुक्तसमवेतसमवाय।त् । रूपत्वाद्ावप्येवं प्रहणमिव्येतदस्म 
दादीनां परत्यक्षमित्युपसहारः। 

तथाऽस्पद्द्धष्ठानां योगिनां केष्वर्थेषु कथ च प्रत्यक्षमुत्पद्यत 
इति ग्याख्यायत । तत्र युक्तानां समाध्यवस्थानां योगजधमा- 
नु्रहीतन तत्सहकारिणा मनखा अपरोक्षस्वरूपद शेन जन्यते । 
कष्वर्थैषु ? स्वात्मा खात्मान्तर चाकरं च दक्च कालश्च 
घायुश्च परमाणवश्च मनश्चेति तथोक्तानि अतस्तेषु । तथान परं 
स्वात्मादिषु सयुक्तेन मनसा योगिनामपरोक्षग्रहणं तत्छमवेतेषु 
गुणकर्मसामान्यादि विद्ेषषु सयुक्तसमवायन समवाये च संयुक्त 
विदरषणौवक्ञष्यभावेन ब्रहणम् । अत पव समवायस्य पुथगसभिधा- 
नं विभिन्नसन्निकषपरिच्छेयत्वात् । गुणकमेखु परमाण्वादिगतेचु 
यत्छामान्य तत्र स्युक्तसमवेतसरमवायेन । अथ योगी यदा स्वम 
न्तःकरणं गृह्णाति तदा कि कारणम् ? आलममनःसयोगः तस्मिन् 

मनःपरिच्छये मन पव करणामेत । परकीयेन च मनसा सृक्ष्पशरी. 
रस्थ मनः प्रेयाभिस्लम्बन्धयाति(१) तत्सम्बद्ध च तत् गृह्धालीति। वि 
युक्तानां पुनश्चतुष्टयसश्निकषादस्मदादीनामिव प्रत्यक्षमुत्पद्यते 
ज्ञानम् । केष्व्थषु ? सुष्ष्मव्यर्वाहतविप्रृष्टोप्वति । सक्षमाः परमाणवो 
व्यवहिताः नागमुवनादयो विप्रा मबादयस्तेष्वपरोक्षं ज्ञानम | 
असखमाघ्यवस्थानां योगजधमांनुग्रहलामथ्यात्तदुत्पद्यते । योगीन्दि- 
याणां हि धर्मविशोषाचु्रहेण स्वे्राप्रतिबन्धात् । चतु 
यसन्निकरष्रहणमुदाहरणाथम, अयसक्निक्षणापि प्रहणात्। तथा 
हि योमी ब्रह्मादिभाषेतं योगजधमौनुग्रहात् शरप्रीततबध्यमानसन्त। 
नन्यायन धोब्रेदेशमागतं गृह्णाति त्रयसान्नेकषेण । 

नयु सवमेतदसत-याोगेनां सद्भावे प्रमाणाभावात् । बाधकोपप्, 
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तश्च | तथाच न योग्यतीग्द्रियाथंद्रष्टा प्राणित्वादस्मदादेवत् । 

योगीन्द्रियाणि वान सवेचिषयाणि इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रयवत्। 

नेतदुक्तम् । स्वतन्त्रे योगिनामप्रालिद्धतया प्राणित्वादेदतोराश्च- 
यासिद्धत्वात् । अथ परव्याप्त्था परस्यानिष्ापादनमेतत् । तत्न यदि 
सम्यक्प्रमाणन परप्रसिद्धिस्तनेव बाध्यमानत्वादनुत्थान त्स्परातष- 
घहेतूनाम् । न च कायंणेव कारणस्य व्याघातः । तदन्तरेणापक्षध 
मतया तन्मूलस्य हेतोरप्रामाण्यप्रसङ्गात् । अथ प्रमाणं विनेव परेणा 
भयुपगता योगिन इति प्रतिषिध्यन्ते । तहिं प्रमाणासाषेनेव प्रमेयस्या- 
प्रसिद्धर्घ्य तरत्प्तिषधानुमानम् । अस्ति च योगिनां सद्धवेऽन॒मान 
म्-तथाहि अस्मदादीनां प्रत्यक्षणायचुपङ्भ्यमानाः परमाण्वादयः कस्य. 
चि्प्रत्यक्चाः प्रमेयत्वात् घरादिवदिति । परक्षारृतषु परमाण्वादेषु 
प्रमेयत्वस्य हतोः सद्भावात् पक्चधमत्वम् । तथा कस्याचेत्प्त्यक्चेण 
साध्येन प्रतयत्वस्य हनोधरादो व्यातेरुपरृम्भः । न चास्य प्रलय- 
क्षागमास्यामास्ति बाधा । नास्त्ययं सत्प्रतिपक्ष शत्यग्यामेचारेत्वात् 
गमक पव । सवै चायुमान सामान्येन व्याततेश्रहणापेक् प्रचत्तमानं 
पश्च विकच प्रसाधयतीत्यतः कस्यचत्प्रत्यक्चषमेव परम।ण्वादेः साः 
मान्यन साध्यते । यस्य च प्रत्यक्षाः परमाण्वाद्यः सोऽस्पदादिधवि- 
ठश्चषणो योगी । तथाभ्यासवक्ञात् बुद्धस्तारतम्यमुपलभ्यमानं काचे. 
दिश्रान्तं तारतम्यश्ब्द वाच्यत्वात् अणुपारमाणतारतम्यवत् । य. 
घर विधामस्तेऽस्मदादिषिखक्षणा योगिन इव्ययुमानस्यतु नि. 
दिष्ठतयां योगिलद्भावालिद्धेः । शप्र व चनमाच्नं न ब।धकमित्युपेक्ष्यते। 

तद्व योगिनामयोगिनां च प्रत्यक्ष व्याख्याय शिष्य्युत्पादनाय 
विगप्रतिपत्तिनिरासाथ च प्रमाणफलविभागं निरूपयति तत्र सामान्ध. 
विशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रमिल्यादेना । सामान्यविशेषेषु द्रष्य 
त्वगुणत्वकमंत्वादिषु म्वरूपालोचनमात्नमालोचितिरालो चनं निर्वि 
कट्पकं ज्ञाने प्रत्यक्षं प्रमाणं तदुपलष्षिता सामश्री प्रत्यक्षं 
प्रमाणमिति । मान्नाभिधानात् ज्ञानान्तराभाव दशयति । प्रमीयन्त 
हति प्रमेयाः प्रमाणपरिच्छद्या दव्यादयः पदार्थाः, प्रमिणोतीति पमा. 
धारत्वात् प्रमाताऽऽ्त्मा, प्रसितिः प्रमाणादिसाध्या प्रतीतिदधेञ्यादि- 
विषयं श्चानं फकरमित्येबमितरेतरव्य।वृत्तलक्षणयोगित्वास्माणादयः 
परस्परं विभिन्ना इति तद्मेदवा््नो निरस्ता भवन्ति । 
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अथ प्रमाणकरयोव्याक्तैरकाभ्युपगमात्सामान्याविशेषेष्ु स्वरू 
पालोाचनस्य प्रमारूपत्वादुत्पत्तो कि प्रमाणमिव्याह-स)।मास्वविशेः 
पक्ञानोत्पत्ताव विभक्त विह्ाषणक्ञानकरान्यम्रालोच्यते ऽननेत्यालोखनः- 
माचमिन्द्रियाथरसन्निकषाद्यपर्टाक्षतं कारकसामग्व्य प्रत्यक्षः भअमाणं 

प्रमेय सामास्यविक्चषा इति । अथ तस्मिन्नपि स्वरुपालोचने कस्मा 
न्न ज्ञानान्तरमिष्यत इत्या्--न तास्मिन् स्वरूपाखोचनेऽन्यत् प्रमा. 
णान्तर ज्ञानान्तरमस्तीत, अफटरूपत्वान्निष्प्रयाजनत्वादिति। तथा 
हि विरष्यक्चानं चिदाषणानुरक्तम् अस्यथानुपपद्यमानं विह्ाषण 
क्षानसत्तां दशयति । न चवं विङ्ोषणक्ञाने विद्टाषणानुरागास्ति | ज्ञा 
नान्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यादिति विक्ञष्यज्शानानुत्पत्तिरेव । दष्टं 
च विराष्यज्ञानम्रतो न विक्लेषणज्ञाने ज्ञानान्तरमस्तीति। 

अन्ये तु सामान्यविक्षेषेषु स्वरूपालाचनमात्रामिति मात्राभिघाः 
नेन निराकारं प्रत्यक्ष प्रमाणफरमिति च्ुवते । सामान्यविशेषाश्च 

द्रव्यादय पएवानुगतनव्याचृत्तक्ञानचिषयत्व)दुप्रचारण विवक्षिताः । 
अच्र हि क्ञ।नाविशशषस्याकारप्रतिषधन्यत्राकाराभ्युपगमः स्यात् । शोषं 
पृवंधत् । यथा ज्ञाने नाकारः सम्भवति तथोक्त क्ञानबाद्प्रतिषे 
धावसरे । अथवेति प्रमाणफरुविभागे प्रकारान्तरोपदरानम्, नतु 
विकट्पनार्थम् । हदयादिक्ञानात्पत्तवपि द्रभ्यादिज्ञान प्रमाणमिति 
वाक्यार्थः । तदाह -सर्वेषु पदा्थघु द्रव्यादिषु यद्षवितथमन्यपदेशषं 
क्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्च प्रमाणे प्रमेया द्रभ्यादयः पदाथाः भ्रमाता- 
ऽऽत्मा प्रमितिशुणदोषमाध्यस्थ्यद दोनमिति । गुणदशेनमुपादेयक्षान 

द।षव्शेन हेयज्ञानमुपेक्षणीयन्नान च माध्यस्थ्यद्रनमिति । नञु द्धः 
व्य। दि क्ञानोत्पत्चावनककाटव्यवघनिनोपदियादिज्ञानस्योत्पन्चेः कथं 
द्रव्यादिश्चानफटत्वम् ? पारम्परयंणेति । तथादहि-द्रन्यत्वादेजातीयस्य 
पूवे सुखदुःखसाधनत्वोपलव्धस्तज्जानानन्तरं यद्यत् द्रध्यत्वादिजातीयं 
तन्त्ुख सा धनमिस्यविनाभावस्मरणम् ,तथा चदं द्रव्यत्वादजाती- 

यमिति पर।मरन्ञानम् , तस्मात्सुखस्राधनमिति विनिश्चयः तत उषाः 

देयज्ञानम् अतः पारम्पर्येण द्व्यादिक्ानफरत्वम् । समानं चतद्धेयोः 
पेक्चषणयश्चानोत्पत्तावपीति । अथोपादयादेज्ञ(नस्य सुख साघनत्वादि- 
विनिश्चयाद्धिषयमेदो वक्तवयः । अन्यथा ह्यनुमानफटत्वमेव स्यत् प्र. 

त्यक्चफलत्वं च सुखदुःखादि साधनत्वादिविनिश्चयानन्तरमिन्द्रिषाथै- 

५७१ स० प्रण 
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सक्निकपेणो पादेया दिश्चानस्योत्पत्तः। सत्यम् ।तथापि विषथमेदो विशे. 
षणसभेद।त् । सुखादिसाधनस्व!चक्षेषणं सुखसाधनादिक्ञानात् , तस्मा. 

ख्चोपदेयादिक्षानीमति । 
प्रत्यक्षानन्तरमुदेशवतो लेङ्धिकस्य लक्षणपरीक्षाथमाद । 

(भा०)रिङ्दक नात् सञ्चायमानं लेङ्धिकम् । लिङ् पुनः- 
यदनुमयन सम्ब प्रसिद्धं च तदन्वित। 

तद् भावे च नास्त्येव त्िङ्खमनुमा पकम् ॥ 
विपरीत्तमत्ता यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा| 
विरुद्धसिद्धसन्दिग्धमलिङं कारयपोऽब्रवीन्। 

यदनुमेयेनार्थन देशा विक्ाषे कालविक्ोषे वा सहच 
रितमनुमयघमान्विते चान्यन्न सर्बद्मिननेकदेशो वा 
प्रसिदडमनुमयविपरौते च सस्मिन् परभाणतोऽसदेष 
तद्प्रसिद्धाधस्यानुमापकं रिङ्ख भवतीति ॥ 

यत्तु यथाक्तात् िरूपाल्लिङ्धादेकेन धर्मण दवाभ्यां 
वा विपरीतं तदनुमयस्थाधिगमे लिङं न भवतीत्येतद- 
वाह सूत्रकारः-""अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्द 
ग्धद्चातः॥ 

विधिस्तु थत्र घूमस्तच्राग्निररन्यभावे धूमोऽपि न 
भवतीति । एव प्रसिडसमयस्यासन्दिग्धधूमदषश 
नात साहचयानुस्मरणत तदनन्तरमगन्यध्यवसायो 
भवदीति । 

एव सवत्र दाकालावेनासतामतरस्य लेङ्म् | 

चासने कायाददि ग्रहण निदकरनाथं कतं नावधारणाथम्। 
कस्मात् ! व्यतिरेकदकानात् । तद्यथा अध्वयुरोश्राव- 

यन् व्यब्रहितस्य हेतुर्खङ्गम्, चन्द्रोदय; समुद्रहदपेः 
कुञुदढविकाशस्य च; द्ारदि जलप्रसादोऽगस्त्पोद्थ- 



गणग्न्थ लेङ्धिकनिरूपंणम् । ५६१ 
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स्येति । एवमादि तत्सप्रेमस्येदमिति सम्बन्धमाच्रवः 
चनात् सिद्धम् । 

तन्त दिविधम्-द्टं सामान्यतो दृष्टञ्च । 
तचच्च ट्ट प्रसिद्ध साध्ययोरत्यन्तजात्य भदेऽनुमान- 

म् । यथौ गव्येव सास्नापानच्रसुपलभ्य देशान्तरेऽपि 
© ~ [ब [9 

सास्नामाञ्दहनाद्गवि प्रतिपात्तः। 
प्रसिडसाध्यपोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्कानुमेचधम- 

सामान्यानुव्र्तितोऽनुभानं सामान्धतो दृष्टम् । यथा 
कर्ैकवाणिग्राजपुरुषाणां च प्रचत्तेः फवत्वसुपरभ्य 

¢ [ज [> ४4 दे) † ८ 

वर्णाश्रतिणामपि दष्टं प्रथोजनभनुदेरखय प्रवतमाना- 
नां फटानुमानामिाति। 

[ © $ ४८ ~ क 

तच्र लिङ्कद्शनं प्रमाणं प्रपितिरग्निज्ञानम् | 
अथवाऽभ्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रमितिरग्नौ गुणदो- 

€ ^. ०. क क ¢ 

षमाध्यस्थ्यद् का नापित्यतत् स्वानाश्चताथमनुमानम् ॥ 

(ञ्यो०) लिङ्धद सनार्सज्जायमानं ले ङ्गक मिति । ययपि लिङ्गदरय- 
नात्सस्कासो विपयेयक्ान सश्यक्ञान च भवति तथापि विद्या- 
सामान्यङश्चणानुवरृत्तो विशेषलक्षणस्यामिधरानान्नातिप्रसङ्खः। यदि 
वा ऽवितथं व्यवसायात्कमव्यपदेशयामिति विशषणमिदहाप्यचुचत्तनी- 
यम् ! अविनाभावसम्बन्धस्मर्णं तु विद्ारूपलिङ्गरशेन्त्लञ्।यतं 

तद्यच्छ्याथ द्रव्यादिष्रूत्पद्यत द व्यचुवत्तनायम् । तदव टङ्गदशना 

चयदव्यमिचारित्वादिविक्तेषणं ज्ञ।नमनुमेये तद्यतः परामराज्ञानापल 

क्षिताव् कारकसभूटात् भवति तदेर्गिकमिति । परामशक्नं वा 

लिङ्ग श्नाद्यथोक्तविशिषणक्नानमुत्पद्यते साधकतमत्वपेक्षयाजुमा 

नम् । {1 पंन टेङ्गामत्याद-खज्ञ पुनयदइयुमयन सस्वद्ध{मव्यद् 

अञुमेयः पक्षः प्रत्ययाद्यधमाव्टा धम।( तन व्याप्त्या सम्बद्धम् । 

ष्यात्षस्त विरणवाकयसहचारतपदद्धिस्यत । अन्यथा ह पञ्चक्रदश 

वशखप्रानस्याचुमयन साहचय स्यत् । यथा त्याः पररमामवा गन्ध. 
(विन्य 

वराद तोऽस्य व्यवच्छेदः सदह चरेतपदेन। मन्य तु पुनरेति वीप्सा. 
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भिधानस्य विवक्षितत्व्रिङ्गं पुनः पुनर्यदजुमेयेन सबद्धमिति, ष 
च भ्यािरभ्यत्त इति ववने । अनुमेयेन सम्बद्धमेवेत्यवधार णात 
भागाकिद्धभ्युदासर दति चान्ये। तदसत् । यत पएवकारकरणं त 
तोन्यत्रावधारणमिति न्यायाभ्युपगमनानुमेयल्तमधुतं स्यात् न लि- 
हनम । अनुमेयो हि लिङ्ग न जहातीति भ्याप्त्या पश्च सम्बन्धो ज्ञायते 
लिङ्गस्य त्वनवधारणादन्यत्रापि चत्तिज्ञायत इति व्यर्थम् तदन्विते 
प्रसिद्धमिति पदमवधारणाथं क्रियते । तत्रापि तद्न्वित प्रसिद्धमेव 
त्यवघारणाभ्युपगमे सपक्षकदेशचत्तेरगमकत्वप्रसङ्गत । अथ विष 
छ्वद्त्तिप्रतिषेधाथं तदन्वित पव प्रसिद्धमिन्यवघा्यत । नन्वेवमनव. 
ध्रारणेनेव विपक्षाद्याब्रृत्तिसिद्धः व्य तदभावे च नास्त्येवेति 
पदम् । तथानुमेयेनेव सम्बद्ध मित्यवघ्रारणं बाधितम् । अथ समुच्चीय 
मानवधारणमेतत् । तथाहि पश्च इत्तो सिद्धायां विपक्षदेव ञ्य 
वच्छदाथमवघारणम् तथ।ऽप्यव धारणस्य विद्यमानक्ञापकत्वाद्विष- 
क्ष।दत्यन्तं व्याद्चतिस्तनापि छभ्यत इति व्ययं तद्भावे च नास्स्येव- 
तिपदम् , तस्याप विद्यमानन्नापकत्वादिति। न चान्वयोपदकषने सति 
व्यतिरकाभेधानम् व्यत्तिरेकामिघने त्वन्वयस्याप्रतिपादनमेकास. 
धानेन परस्याथाद्ापन्नत्वात्स्वरान्दरेन पुनवचनं पुनसक्तमेव स्था- 
दित्य्वाचधाथक्थनाथम् तदभाव च नास्त्यवेति वचनमशन्द्राध 
त्वात्पराथाजुमानस्य च प्रस्तुतत्वात्तन्ेष न्याप इति । तस्मादवध।र- 
ण विनैव प्रकारान्तरंण पर्षेकदेराइत्तिव्युवासो वाच्यः । यषांतु स 
न वक्यं खावधारर्णामरति मत तल्लक्षणे द्यतद् दूषणमनिवार्यमृद्यम्। 
यथा 'भनुमृयऽथ त तुल्ये खद्भ(वोऽलतति नास्तितेःति। अनुमेय ; पक्षः चत्र 
सद्ावस्तत्तस्यः सपक्षः तत्र चेति । अथशब्दश्च शब्दृस्थाने, असति 
किपक्ष नारस्तता व्या त्तयस्य तदिङ्गमिति । विपक्षस्तु ततोऽन्यस्त. 
द्विरद्धस्तदभावो वा च्रिविधेप्यक्ततीत्यनेनावरुद्धः, साभ्याभावरूप. 
तायाः सवेन्र समानत्वात् । तत्राजुमेय एच सद्भाव इत्यवधारणे अ 
साधारणस्य गमकत्वप्रसङ्गः, न चपस्माव् मागालिद्धिव्युदालः, 
पद्ान्तश्वेयथ्य च । अथानुपेये खद्ध।व पएबत्ययो गव्यवच्छेरः । तथापि 
सद्धाबस्यनवधारगालुङ्गस्वन्यजापि ब्रत्तिरखेन्यत इति उ्थ्रथ त. 

तुरये सद्भाव इति पदम् । अथावधारणाथं क्रियते त्रापि त्रय 
एब सद्भ!व इत्यवधाण्णे पूर्वात्तरम्पाघातः। भथ पक्षे ब्रत्तो सिद्धायां 
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विपक्चादेव्येवच्छेदाथमुश्चीयमान।वधारणमेतत् । तथाप्यसति ना. 
स्तितेति न कायम् , अवधारणेन गतार्थत्वात् । न च तुल्ये सद्भाव 
पवेत्यव धारणं युक्तम्, सपक्चिकद शवृत्तरपि गमकत्वाभ्युपगमात् । अ. 
थासत्येव नास्तीत्यवधारणाथे पदम् , तथापि विपन्चिकदे शवृत्तगमक- 
त्वप्रसङ्ः। तस्य हि विपक्ष पवनास्तितेति। भसति नास्त्येवेत्यवधा- 
रणम् । तथापि नास्तिताया विपक्षव्यतिरकणान्यन्नापि सद्धावो क. 
भ्यत इत्यसाधारणादेगेमकत्वप्रसङ्गः । तस्मात्सत वाक्यं सावधा- 
रणमिति पक्षे दुषणमेतदानवायम् । विस्तरण चवधारणपक्षोऽस्म. 

द्गुरभिर्निरस्त इति नेह प्रतन्यते । 
अथास्त्ववधारण विनैव सहचरितपदात् मागास्िद्धिव्युदाः 

सः। वथाप्यतद्रुपं विरुद्धासधारणयारस्तीति तद्यवच्छदाय प्र. 
सिद्धं च तदन्वित इति । तेनाचमेयसमानधमणान्वितां युक्तः त- 
स्मिन् तदन्विते प्रसिद्धं तदन्विते प्रसिद्धम् । न चेवं विरद्धासा. 
धारणाविति । तथ।प्यनेक्रान्तिकस्य पक्षधमेत्वं सपक्षे सत्वं च।स्ती. 
ति तदभावे च नास्त्यवेति पदम् । तस्य साध्यसमानधमस्याभावों 
यस्मिन् धर्मिणि तचत्रात्यन्तं नास्व्येवति । न चेवमनैक।न्तिकम् । 
नन्वेवमपि प्रकरणसमकालालययापदिषएटयेखरलष्चण्यो पपत्तर्मपभकत्वप्र- 
सङ्गः । तथा चानुष्णस्तेजोवयवी कृतकत्वात् धरवदिति । सख 
स्यपि न्रेलक्षण्ये प्रत्यक्षणोप्णताग्राहणा बाध्यमानत्वात् काला. 
त्ययापदिष्ठः । प्रकरणसमस्ताचन्नित्यः श्ब्दोऽनुपटमभ्यमानानित्य- 
धर्मकत्वादाकाश्ादिवत् , अनित्यः शाब्दो ऽनुपटम्यमाननित्यधमे. 
कत्वात् घटवत् । अन्नापि त्रेलक्षण्यलद्धविष्परगमकत्वं लतूध्रतिषः 
घ्चस्वात् । अतश्चानयेोष्येवच्छद्!थमब(धितविषयत्वमसत्प्रतिपश्चत्व 
च समानतन्न्गतमभ्यूह्यम् ।. चशभ्दस्यानुक्तसमुश्चयाथत्वात् । 

अन्ये तु प्रतिश्षादोषेण गताथैत्वान्न कालत्ययापदिष्ठा हेत्वाभा 
सान्तरम् । तथा च नित्यानित्यविशषानुपपन्ेः इतरोतरवाद्यभिप्र ये. 
णासिद्धन्तमांव इति च्ुवते । 

तच्त्रासत् । प्रतिक्ञादाषसद्धावेऽपि हेतो ङ्टपक्षोपन्यासानन्तर. 
मुपन्यासात् काल(त्वयापदिषएटत्वमुच्यते । अथ वाधाविनाभावयो- 
विरोधान्न प्रघ्यक्षेण त्रिटक्चणस्य बाधा अभ्युपगमे वान त्रेटक्षण्यमि- 
ति । तन्न तेजेऽबय विनोऽनुष्णस्वे साध्ये कृतकत्वस्य दे तेस्त्रेलक्षण्य- 
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सद्धावेभ्पि पक्चेण विपरीताथ)!पस्थापनात् बाधितविषयत्वनाषिन।. 
भावस्येवाप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षव्यवस्थापितन च वपुषा सवप्राणश्चुः 
तामर्थक्रियाजनक्रोऽग्निने रूपान्तरणेति स्ववि षयसहकारि पत्य. 
क्षम् । न चेवमनुमानमिति बाध्यते । भथ दुष्टस्येवानुमानस्य प्रत्य. 
क्षेणेव बाधनचयन दषण दुष तदेवास्तु दूषणमल प्रत्यक्षबाघय।। 
न । परत्वक्षेण दूषणस्येच ज्ञापनात् , तथाहि-विपर्खताथेमुपस्थापयत। 
परत्यक्षणापदरितं बाधितविषयमेतदनुमानमिति। अथ क्यस्य 
ष्णत्व साध्ये तेजलपरमाणुन।मुष्णावुप्णत्वे प्रमाणामावात्लन्दग्ध- 
व्यतिरेकित्वन कतकत्वस्यागमक्त्वं न कालात्ययापद्िष्टत्वादि 
ति चत् । नैतदेवम् । यो हि परमाणुषुष्णत्वमभ्युपगम्य तत् 
कार्यं नुष्णत्व प्रसाधयेत् त प्रति व्यतिरकनिश्चयापपत्तः।न च 
सन्दिग्धत्यतिरेकस्यापि उष्णपक्चापन्य!सानन्तरमभिधानातव् का. 
खात्ययापदि टत्वं विरुध्यत । न चायं निथमो यत्रैकं दूषणं तत्रान्यः 
न्नास्ताति । यथनेकविशेषणा्षिद्धत्वादिहेतोारिति । यच्चद्-तसवानु- 
परन्धेरितरेतरवाययमिव्रायेणालिद्धत्वम्-हृव्युरुम् । तदसत् । उभयोः 
सन्द्ग्धत्वात् । तथाहि-सामान्योपलम्मादिखद्धवे सति विशेषानु- 
परम्भाद्ादिपरतिव।दिनोः पृवेमुपजातः सशयस्तत्रेकः सन्द्ग्धिः 
प्रप्रतारणाभिभ्रायेण सशयहतुमेव धर््रनिणययथमुपादत्त, तथेत. 
रोऽपि सन्दिग्ध; । तदेवमुभयाः सशयान्नान्यतरस्याप्याक्षिद्धताद्ध(व. 
ने सामथ्व्रनिति । यदि चन्यतरोपि नित्यानित्यविरषोपलम्भं प्रमा. 
णन च्रूयात् । तदाऽक्लिद्धत्वमेव न भरकरणसमत्वभेति । न चस 
न्दिग्धावस्थायां विरद्धान्यभिच।रिणः प्रयोग इति तस्माद्यतिरेकः । 
नापि विरद्ध।व्यभिचारी सम्भवतीति वक्ष्यामः। तदेवमनयोव्येव. 
च्छेदाथमवाधितविषयत्वमस्प्रतिपक्षितत्वं च रूपान्तरमभ्युपग 
स्तव्यम् , अन्यथा रि प्रत्यवयवं बवाक्ष स्यत् न पञ्चबयवम्ः 

वयवद्वयस्यैतद्यवच्छेद। थेपरत्वादिति । नन्वेवमपि न्यूनं लक्षण 
वाक्य, केवलान्वयिनः केवरव्यतिरेकिणश्चाग्याप्पनाष्दिति । अ 
स्तिच तयोः साध्यखाधनत्वम्। तथाच यत्र सामान्यमेव साध्यं 
तञ्च सामान्यमेव हेतुः। यथाभिघेयो विशेषः प्रमेयत्वात् सामन्यव- 
दिति । वि्चेषाणाममिययत्वे स्ाध्येऽनमिधयस्य वस्तुनोऽसखम्मवात 
विपक्षाभावः। प्रमाणेन दि विप्रश्चमुपलभ्य तस्माद्यतिरेक वचने. 
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नापपादयतस्त जाभमिधेयत्वप्रमेयत्वयोः प्रात्तस्तस्य सपक्षत्वमेव स्या 
दिति न विपक्षाद्यत्तिरेकोऽस्त्यतोाऽन्वयाव्यभिचरणव गमकत्वम् । 
तथा जीवच्छशर निरात्मकं न भवत्यप्राणादिमसवप्रसङ्गययक्निरा- 
तक तत्तदप्राणादिमचथा घरादि, नच तथा जीवच्छरीरम् , त 
स्मा॑न्नरात्मक न भवतीति, सवस्य निर।त्मकत्वाभ्युपगमाज्ञीवच्छ 
रीरस्य नैरात्म्यप्रतिबधघे साध्यन सपक्षोऽस्ति । प्राणादिमस्वं च वि. 
पक्चदेवात्यन्तन्याबरत्तम् । अतो व्यत्तिरेकाव्याभिचारेणेव गमकत्वम्। न 
चवमसाधारणम् ,तस्य विपक्चादिषत्सपक्चादपि व्याच्त्तव्याभचारेण।- 
गमकत्वात् ¦ अथ नेरात्म्यप्रतिषथनात्र सादपकत्व विवश्चितम,न खा- 
त्मा प्रसिद्ध रत्यप्रसिद्धावक्षोषणः पक्षः तक्नेरास्म्यपि समानमप्रास्चद्ध- 
त्वाद त्मनः कथं तत्प्रतिषधः । न च कटपनासमारपितस्य प्रतिषघः, 
घास्तवत्वेन प्रतिपादनात् । प्रत्यक्षादिप्रमाणेश्चःसमा प्रतिपादकस्य प्र 
सिद्धस्तद पेक्षया नाप्रसिद्धवि्षणता पक्षदाषः । प्रतिपाद्यापेक्षयातु 
नेतद्द्षणम् , अप्रातिपन्नतच्वस्य प्रतिपाद्यत्वात् । सपश्चे त्वप्रसिच् 
प्व न व्यतिरेकिणो दूषणम् । तस्य ब्यतिरेकाव्यभिचारेणेव गमक 
त्वात् । अयं सपक्षाभाव पव सपक्षस्तस्मिन्ननुबत्तावन्वयापपात्तिव्य।- 
घृत्त त्वसाधारणत्वमव । तदुक्तम्- 

निचृत्तियदि तस्मिन्नहताः वृत्तिः किमिष्यत । 
सापि नः प्रतिषघोय निवृत्तिः कि निषिध्यते ॥ इति ॥ 

अस्यार्थः। तस्मिन् सपक्चामावे हेतायदि निच्न्तिनास्ति त्तिः स्या. 
त् , तद्याघ्रुन्तिरूपरत्वात् । बृत्तिप्रतिषेधे तु निव्र्तिरव स्यादिति।न 
च विधिप्रतिषेघव्यातरेकणापरः शाब्दो व्यवहारः सम्भवतीति 
मकताप्रसङ्गः । तदेतदसत् । पक्चाभावस्यापि साध्यानधिकरणत्वेन 
विपक्षत्वात् । तस्माच्च निषृत्तिरेवाप्राणादिमस्वादिति दहेतोः। न 
च कर्पनासमारोपितत्वात् पक्षादिव्यवस्थायाः करिपते सपक हे- 
तो्त्तावन्वयभ्यतिरोकित्वं च्यादत्तो त्वसाधारणत्वमिति दूषणम् । 
वास्तवत्वात् पक्षादेव्यवस्थायाः, कदिपतत्वे तु कथदहेतुतदाभाल- 
य्यवस्था, कद्पनायाः सर्वत्राविशाषात् । अथ धराद कि सात्मक- 
त्वव्याब्च्या प्राणादिमत्वन्याच्त्तिः उव वस्तुस्वाभाग्यादिति 
सन्दिग्धो व्यतिरेकः । न च धरादौो स।त्पकत्वस्य सदसस्वे प्रमाण. 
मस्ति । नैतदेवम् । प्राणादिमस्वस्य कायेविशेषस्याभावन ततका. 
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र्णावहाषस्य सात्मकत्वस्थ तत्र व्याव्रत्तिप्रसिद्धेः। तथादहि-प्रणा- 
दिमति श्षरीरे प्राणाद्यत्पादनस्मथत्मसम्बन्धषिशेषः सत्मकत्व 
स।धयति । तद भावस्तु प्राणादिकायाभावेनेव क्चायते घरादाति 
ति । नन्वेव कायस्य कारणपृवकत्वेनापरुम्भत्वादन्वयोपयपत्तः कथ 
कवरुष्यतिराकत्वम् । न । काय विशेषेण कारणविक्षेषे साध्यऽन्बया 
भावाच् । जीवच्छरीर हि प्राणाद्यत्पादनसमथत्मिसम्बन्धाविगेषः 
स।ध्यस्तेन चान्वयाभाव पवर यस्यतु सवे निरत्मकमिति पक्षः 
स कथ घटादौ कि सात्पकत्वं व्याच्त्तन वति सन्देहं ्रयात् । ना 
प वुध्यादानिदत्तावव प्राणादेनत्रुत्तघर(दावति वच्यम् । 

आदिशाब्दन सर्वषामवरोधात् । तदुत्पादनसमथश्चात्मसम्बन्धवि- 
शषः साध्यः तदभावे तु कथ वुद्धादीनामुत्पात्तिः जीवच्छशरे कार. 
णाभावन कायस्याभावप्रसङ्घत् ! क्षणिकत्व च सति कायकारण 
भावः पूवे प्रतिषिद्ध दइतिन बोधात् बुख्यादीनामुत्पा्तः। तदेवे प्राः 
णादिका्यविशषः कारणविरोष साध्ये व्यतिरकाव्यभिचारेणेव गम 
क दति । ननु शद्राविषाणादिवच्छरीरं प्राणादिमसेन स।ध्यं स्थादि- 
ति दुषणम् । तद भाषायत्तव्याच्त्तेः प्रतिपत्तमहाकयत्वादिति । प्राणा 
दयुत्पत्तो च क।रणत्दाभ्युपगमेन कायविरषव्याचृच्या यदि कारण. 
विङ्ाषव्याड्रत्तिरिष्येत सकज्ञाभदमान्र स्यात् विपयेये तुसनस्यत् 
तद भावायत्तप्रातिपस्यभाव इत्यलम् । 

नन्वेवं कथमनयोलक्षणवाक्येनावेरोधः वाक्यमदेन, तथाहि- 
यद्नुमेयेन सम्बद्धं विप्रक्षामावे च तदन्वित एव प्रसिद्धमिति केः 
वलान्वयी । पक्षघमत्वे सति सपक्षाभावात्तदमाव एव नास्त्येवेति 
केवलव्यतिरेकी । सामान्यलक्षण तु सति साधने साध्यस्यावदयभा- 
वनियमः साध्यसाधनत्वमनुमापकत्वपदनोक्तमिति । 

लिङ्गाभासनिकरूपणाथमाह- 
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा| 
विरुदधासिद्धसन्दिग्धमलिङ्ग कादयपोऽ्रवीत् ॥ इति ॥ 

अत इत्युक्तरूप^हिङ्गयद्धि9रीतमकन धर्मेण धमरद्धिनयेन, वाश्- 
ब्दाञ्चिभिश्वेति तदङ्गं लिङ्गप्रातिरूपकामिति क।इयपोऽत्रवात् । विर- 

दालिद्धसान्दग्धमिति विक्ेषसक्ञानिरदेशः । तत्र धमद्वयसद्धावेपि 
सन्दिग्धो न विपक्षाद्याचृत्त इत्यकन घेम्रण विपरीतः । विरुद्धस्तु ष 



गुणम्रन्थे रेद्धिकनिरूपणम् । ५९९ 

क्षधमःरवसद्धावेऽपि न सपश्चे वर्तते नापि विपक्षाश्ाचृत्त इति धम. 
दयेन विपरीतः ।असिद्धस्त्वेकेन द्वाभ्यां त्रिभिश्च विपरीतो मवतीति। 
तत्र नित्यः शब्दः सामान्यवत्व सति चाश्चुषत्वादित्येकन विपरतः, 
तथा चास्य सपक्ष घटादौ सद्धावेऽपि 1वपक्चाचच सामान्यादे्या- 
वृत्तावपि न पक्षधमेत्वमस्तीति। तथा नित्यः शब्दा अप्रमयत्वा- 
दिति द्वितयेन विपरसीताऽ प्रमेयत्वस्य हटि विपक्चादव व्यान्नत्तिनि सप. 

क्च सद्भावो नापि प्च इति । जिभमिश्च विपरोतो यथाऽनित्यः शब्दाऽ. 
कायत्वादित्यस्य हिन शब्दे पक्षे सद्धावान सपक्चे घरादौ नापि 
वि पक्षाद्ष्याच्त्तारेति। 

पूवस्य संग्रहवाक्यस्य स्पष्टां विवरणमाह--यदनुमेयेना्थै- 
नेच्यादि । अनुमयन सम्बद्धमित्यस्य विवरणमनुमेयेनार्थेन परि. 

च्छदयमानन सहचरितमजहदृज्रत्तीति । दश्ाचक्ष काटविश्चेषकषा 
सवस्मिन्दशो सवर्सिमिश् काल इति । तदन्विते प्रसिद्ध रस्यस्य 
विवरणम्-अनुमेयधमान्विते चान्यन्न सवास्मन्नकदेशे वा प्रसि. 
दमिति। अनुमेयः सपक्षस्तस्मिन् सवंत्रेकदेशे वा प्रसिद्ध शत्यादि 
नियमः । तद् भाव च नास्व्यवत्यस्याववरणम्-अनुमेयविपरीते च स्वै. 
स्मिन् प्रमाणतोाऽसदेवति । अनुमेयविपरीतोऽचुमयधमेरहितो विपक्षः, 
तस्मिन् सवत्रासदेव । प्रमाणत इति प्रमाणन साध्यव्याब्ररया साध. 
नञ्याङृत्तिवौच्येत्यु पद शयति । अयुमापक इत्यस्य धिवरणम्-यदे- 
तवुक्तरूपं लिङ्गं तदप्रसिद्धस्यानुमापकं भवतीति । 

दिनाीयस्य सश्रहवाक्यस्य विवरणम्--यत्त यथोक्ताच्रिरूपाद्िः 
ङ्गादिति, अबाधितविषयत्वात्सत्प्रतिपक्षत्ठसाहेतादेकन धम्रंण द्वाभ्यां 

वा धर्माभ्यां त्रिभिश्च विपरीत तदनमेयस्यातरिगमे कतेव्ये लिङ्ग 
न भवतीति । पतदे वाह-घुज्रकारः-“अग्रासिद्ध। ऽन पदे शोऽ सन् सन्द. 
ग्धश्चः इतिं सुज्चितत्वोपदशंनम् । अप्रसिद्धाऽनपदेश्च इति विरुद्धाव. 
रोघः, सस्य सपक्षेऽप्रसिद्धत्वात्। असान्नत्यासद्धः, सस्य हि पक्ष. 

मस्वेनासकवात् । सन्दिग्धश्चानपदेश्च इत्यनेकान्तिकसङ्खहः । काला 
त्ययापदिष्ठप्रकरणसमयोश्चाप्रसिद्ध पदेनवावराधः, तयारबाधितचि- 
वयत्वासत्प्रति पश्चत्वनाप्रसिद्धत्वात् । समानतन्श्रन्यायेन वा सङ्कदः | 

यथोक्तरूप लिङ् नागरहीताविनामावस्य गमकमित्यविनाभाव- 

स्वरूपोपदक्षनार्थम्-विधिस्तु यत्र यत्र धूम-दत्यादि वाक्यम् । विधि. 

७२ सं० प्र 



` ५७० सटीक प्रशास्तपाद्माष्ये 

व्यासिगविन।भाव इति । अथ यदि सामान्ययारविनाभावः सिद्धसाघ 
नम् , अपास्तविशेषस्य सामान्यस्य स्िद्धत्वाक्नियतदेश्ावच्छेदेन वि 

 श्रोषाथिनां प्रचृ्तिनिव्रच्यारभावप्रसङ्घः। नच विक्नषयोरविनाभावः,त 
षामानन्त्यन।प्रसिद्धस्तदायत्तस्याचिनाभावस्यार्प्रसिद्धः, मनुष्यधमा 
णां च सव पव विशेषाः प्रतिपन्न न हाकयन्त इति । यावतामुपलम्भ- 
स्तावट्स्वेवाविनाभाघच्रहण च नागरहीताविनाभावस्य विक्षेषान्तर- 

स्यापरलम्भादनुमानं स्यात् । ननद्दूषणम् । सामान्यवतारविनाभाषे- 
ग्रहणाभ्युपगमात् । यद्यप्यग्निविज्ञाषा धूुमाचक्षषाश्चानन्त्यनावस्थि- 
ताः, तथापि तष्ववावस्थितमा्चत्वं धूमत्वं च सामान्यमु्य्राहक 
मस्तीति सदुपन्राहकवकश्ात् भूयादश्ननवरखादश्चधुमयोादंशादिव्याभे. 
खारप्यव्यभिचारग्रहणम् । तथाहि--प्रातमध्याहादभदन कालस्य 
मदे समधिषमादिसदन च देकामद धूमस्या्िना साहचर्योपलब्धेः 
देशान्तर कालान्तरे च धूमोऽश्च विनापि माचष्यतीत्याहङ्का न स्यात्। 
अनत प्व न कुरखारस्य रासमेन व्यासिग्रहणप्रसङ्गः, काठान्तरे च तन 
विनाप्युपटम्भात् । 

यन्ये तु व्यापिन्रहणकालटे प्रतिपत्तयागिन इवाश्ञेषिषयं परि. 
ज्ञानमस्तीति च्रुषते । अन्यथा हि सर्वा धूमोऽ्चं विनान भवतीति 
व्यासिम्भरण न स्यात्, विचेकन चाप्रातमासः समानाभिग्याहा 
रात् । यथा धान्यराज्ञानिक्षि्ताया धान्यव्थक्तारेति । तदवं यज् 
यत्रेति वौप्सार्थस्य विवक्षितत्वात् यत्र यन्न धूमस्तत्र तत्रा्चिर 
ग््यमावे च धूमो न भवतीत्यवं प्रसिद्धसमयस्य गहीताविनाभावस्य 
प्रतिपत्तरसन्दिग्धधूपदशशनानन्तरं साहचयानुस्मरणम्- यन्न यत्राहं 
धूममद्राक्षं तत्र तत्रा्चिरस्तीति, साहचयानुस्मरणाच्चनन्तरम्िर 
यवसीयते ऽनेनेत्यगन्यध्यवसायः परामरशक्ञानम् । तस्माच्चा्चिप्र 
तिपत्तिरिति । 

अन्ये तु परामशक्ानस्याभावमेव चछ्रवत। तच्चासत् । अविना 
मावसम्बन्धस्मरणस्यानियतत्वान्नियतपरदेश्ेऽभ्भिप्रतिपत्तिनं स्यात् । 
उपनयवेयथ्ये चोपनयाथंस्यानभ्युपगमात् । तस्मादव्युतपत््योपचरिण 
वाऽग्न्यध्यवसायः परामरा्चानं व्याख्ययामति । 

अन्ये तु कावकारणभावात् स्वमावाश्च नियामकादविनामाव 
प्ररणमिति मन्यन्ते । तश्रासत् । कायेकारणमावेऽप्यवद्यं भूयोदर्धन. 



गुणग्रन्थे ठेङ्धिकि निरूपणम् | ५७१ 

वटादेवाचिनाभावमग्रहणपमिति वाच्यम् । अन्यथा हि देशान्तरे काटा 
न्तरवा ऽग्नि विनापि धूमो भविष्यतीत्याराङ्का स्यात् । अथाग्निधूमयोः 
कायक।(रणमभावावगत कथमर्नि विना धूमस्य सम्भव इत्याशङ्का, 
तस्य निहतुकृत्वप्रतिवघनावद्यं स्वकारणाद्वात्पत्तरित । सत्यमे 
तत् । यादे नाम सवा धुमोऽञ्निकाय इति ज्ञानमपि भूयोदरनं विना 
न भवतीति तदभ्युपगन्तब्यम् । न चाभ्नेरसाधारणं कां धूमस्तस्य 
धूमान्तरादप्युत्पत्यभ्युपगमात् । तथाहि-गपालघुटिकादिषु चिरनि 
चृत्ते बह धुमक्षणादेव घूमोत्पत्तिरिति कथमतत्त कायस्य घूमस्योपल 
च्धरग्न्यनुमानम् । अथा्चिकायस्यापलम्भादनुमानमिति चत् । न। 
आगनध्राततिपान्ने विन धूमे तञ्जन्यत्वाविनिश्चस्यसम्भवात् , प्र तेपत्तौ 
या किमनुमानेन । धूमस्वकूपप्रातिपत्तिवश्चागरहातानलस्व्नारिकेरद्री, 
प्रवासन धूमेऽ्निजन्यत्वव्रातिपात्तिर्टा । तथाप्रयागानुषपत्तश्च । तः 
थाहि--पवेतस्याश्चिमर्व साध्ये कायत्वमनकान्तिकमव । अथ घूम 
स्याभ्चेमच्वं साध्येत, तत्रापि कायत्वमनकन्तिकमेव । धूमत्वे सति 
का यत्वे देतुः, तदि धूमत्वमेव समिति व्ययविराष्यता देतादेषः 
न चाञ्चिकायेत्वं धूमस्य अच्रिसलम्बन्ध।त्, पूवद्र्थानेवुत्तावुत्पन्नपाक- 

जद्यंणुकःादि धक्रमेणोत्पत्तरित्यलम् । 
तथा व्ृक्षत्वरिद्यपात्वयाने तादल्म्यप्रतिबन्धः, साध्यसाघनम।. 

वायुपपत्तिप्रसङ्ात् । तथ।(हि--ध्रापण्नुपलन्धे; तत्तदात्म्यादुभयोर. 
प्युपलम्भे कथ साध्यसाघनमावः । तदुपलम्मेप्यनुपलन्धौ तु ता 
द्ात्म्यन स्यादति । अथ स्तामान्यविरेषवरच्वादनचुनानस्य समारोप. 
व्याब्योगेम्यगमकमावः । तत्र च तादात्म्यतदुत्पर्यारस्स्मव पव। 
त।दास्म्याभ्युपगमेऽपि न साध्यस।धनत्वमकताप्रसङ्ग(दिति। तथो 
भयोस्तादास्म्याविशेषेऽपि शिश्चपात्वेन ब्क्षस्य प्रतिपत्तिवत् बक्षत्वेन 
रिश्चपात्वप्रतिपत्तिरपि स्यत् । नच तादारम्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रति- 
बन्धाम्युपगमे रूपददोनात् स्वशीचुमानम् , उक्य।द्स्तमयग्रतिपत्तिः 
ङतिक्ादयाश्च रोदिण्ययचुमनं न स्यात् , तादात्म्यतदुत्पत्यभावात्। 

अथेकसामग्च्थ्ानतया रूपार्स्पश्चानु मानम्। तद खत्। समानक्षणयो. 
गैम्यगमक्मावोपटभ्पेः । तथादहि-रूपक्चषणात् समानकारः स्पशाऽ. 
नु मीयते, न पूर्वः । तत्र चेकलामर्स्यधीनत्वासम्मव पव। न च 
रूपस्पश्चयोः परस्परोत्पत्तो कारणत्वे प्रमाणमस्ति, ईतरन्वयस्येत. 



९५७२ सटीक प्रर्ास्तपाद् भाष्ये 

रत्रानुपरुन्धेरित्यरुमतिप्रसङ्नेन । 
एव सवत्र देकाकाराविनाभूतमितरस्य साध्यस्य लिङ्गमिव्युप- 

सहारः । देशाविनाभूत यथा केदारगिरिमारोाहतां कटकटराकाग्द 
श्रवणादशनिपातानुमानपिति । अथास्य सृत्रणासङ््हः । तथाच 
सूत्रम-'अश्येदं कथं करणं सयोगि समवायि विरोधि चेति 
रसाङ्कम् । न च कटकटाराञ्द्ाऽद्ानपातकायः, तदन्तरणापि स्व. 

कारणाद् षत्पत्तः । नापि कारणमशनिपातस्य, प्रतिबन्धकाभाव- 
विशिष्टगुरत्वकायत्वात् । उभयोश्चाद्रव्यत्वान्न सयोगित्वम् । 
परस्परमेकरस्मिश्चाथं समवायाभावात् ` स्वात्मन्यनारम्भकत्वान्न 
समवायत्वम् । परस्परविरोधामावाञ्चाविरोधित्वपित्यथी 
स्तरत्वम् । अथ कायदेः कथं लिङ्गत्वम् ° अविनामूतत्वात्, 
तथाहि--काय कारणपृवकत्वेनापरम्भादुपलम्यमानं सत् गम 
कम् । यथाहि विरिष्टनदीपृयोपलम्भादुपरिष्टदूष्टो देव इति । तथाच 
बहुखस्वरूपफेनफेनिरुपणेकाछादिवहनत्रिशिष्टस्य नदीपूरस्य बृष्टि 
कायत्वेन पूवसुपलम्मात् पुनस्तवुपलम्भे सति युकतमनुमानम्-अयं 
नदीपूरो बृष्टिकाय। विशिष्टनदीपूरत्वात् पूर्वो परन्धनद्पपूरवदिति। 
पूरस्तूभयतटण्यापकादकखयोगः । स पारम्ययण बृष्टिकार्यं इति 
कारणमपि क।यजनकत्वेन पृवमुपलम्धेरुपलम्यमानं तदङ्गम् । 
यथाच विशिष्टमेघोकश्नतिवषकमेण इति। अथ कारणस्यावदयं कार्य. 

जनकत्वेनानुपलम्भात् कायाणां चानियतात् कारणा दुत्पत्तव्याभिचा- 
रः । तथादि-मेघान्नति सद्धवेप्येकद् इष्िनं दष्टा । क।यं चानियत।त् 
काण्ण।दुत्पद्यमान दषम । यथा वृधिकादूश्िको जायते गोमयात्ल 

पाश्चिति । पवमन्यश्नाप्यनियत कारणमभ्यूह्यमप् इति कथ कार्यात् 
कारणविशषप्रति पत्तिः क।रण। चच कयवि्ोषस्येति । नैतदेवम् । कारण. 
विशेषस्य कायविक्तेषगमकत्वामित्यभ्युपगम।त् । यस्तु विद्यमानमपि 
विशिषं नावबुध्यते तस्यपराघो नानुमानस्येत्यदाषः । तथा धूमोऽ्नः 
सखयोर्म। 1 भथ सयोगस्याभयनिष्ठत्व विद्ोषे कथमेकं नियमेन सा- 
धनमितरश्च साध्यमिति उयवस्थः। तद्विनाभावेपि समानम् , तस्या- 
प्युभयनिष्ठत्वात् कथमष। व्यवस्था स्यात् । सथ यस्योपलम्माद्नु 
प्रतिपत्तिस्तष्रैव साधन नान्यदिति चत् । सयोगित्वेपि समान 
गत्तत्। अविनाभूतस्यावाम्तरविश्ेषनिरूपणात् । समवायी चोभ्णस्प. 
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9 @ (^ शा वारिस्थं तेज गमयतीति । विसोधी च यथाहिविंस्फूजेनतिशिष्टा 
नकुल देलिङ्गामति। 

अथ सुत्रे कायाहिग्रहणमुदाहरणायथमवधारणाथे वेत्याह~--श्ा- 
सत्रे कायादग्रहणं निदशना्ं कृत नावधारणाथम् । कथमेतत् ज्ञाय 

१ व्यतिरेकदद्ानात् । तद्यथा अध्वरो श्रावयन् व्यवहितस्य हो 
तुलङ्खामित। नच होतुराश्रवयेति शब्दः कारणं कायं वा, अन्वयन्य- 
तिरेकाभावात् । तथा च होतारं विनेवापपत्तिहातुश्चानेन विनापी- 
ति सयोग ष्वप्यन्तमांवानुपपत्तिः। सर च यागभूमावेवास्यावि. 
नामावः, नच दृश्चान्तर इति । तथा चायमध्वयुर्खि दूरदेशन शो. 
जा तद्वानौश्रवयेतिश्चभ्दकतुत्वात् पूर्बोपटन्याध्वयवत् । चन्द्रा 
दयः समुद्रबृदधः कुमुदविकासस्य च लिङ्गम् । समुद्रस्यचब्द्धिरव- 
वोपचयः, सख च स्व।वयवेभ्यो निष्पद्यते न चन्द्रदयत्। कुमुद. 
विकासोऽप्यवयवानामारन्धकायाणां परस्परं विभागो द्व्यारम्भ- 
कस्योागावियेधिक्रियाक्ायं ईति । कारणं चात्रायिव्यग्यस्य जनक. 
विवक्षित न प्रतिपत्तेः, सर्वषां कारणभाव प्वान्तमौवप्रसङ्ग(त् । 
दारदि जलगप्रसादश्चागस्त्यद्यस्य लिङ्गमस्यापि तत्का दिष्वन्तभावः 

रारदि जलठप्रसादोऽगस्त्याकदृयवान् जलप्रसादत्वाव पूर्वापलन्धवं. 

विधज्टग्रल।दृवत्। दत्येवम।दीत्यादिपरेनोक्यादिरस्तादेर्खिङ्गमि. 

त्यह्यम् । अथ कथमेषां सुत्रेण सङ्क । तदाह - तत्सवंमस्येद मिति 
सम्बन्थमान्रवचनात्किद्धम् । तथादि-ददमस्य गमकमिदमस्य गम्य 

मिति सामान्येन सवैलिङ्गपरिम्रहः । विशषापेक्षया स्विदमस्य काप 
करणमित्यादि पोज्यम् । । 

अन्ये त्ववधारणाथमेतत्सुत्रमिति मन्यन्ते। चख्े कायौ. 
दिग्रहणं निदरोनथोमिति च बाकथमन्यधा व्याख्यायते । 
तथाहि-तदुकं परेग्येतिरेकदशनाच्छास्े कायोदिग्रहणं निदशेनार्थ 
तमिति ज्ञायत इत्येतन्न, किन्त्ववधारणा्ं सर्वेष।मत्रेवान्तभौवेन 
व्यातेरकवृश्चनस्वासद्धत्वत् । तथा चदहदतिरर लान्नहितऽध्वयुरा 

श्रावयेति शब्दमुश्चारयति यागभूमां न तेन विनापीति कथंन 
तस्य कारणत्वम् । पवं चन्दरे।दयोऽपि समुदवृद्धेः कारणमन्वयग्यति- 
रकवरवात् । तथा च तेन सता जरनिधङ्द्धिने तदभाव इति कर्यै. 
ण मेघपटरङान्तरित धन्द्र ऽचुमीयते । शुदा तव्या्तिकस्य देशान्तरे 
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पि चन्द्रोदयोपलम्भादम्भेनिधचृद्धधनुमानन् । एवं कूमुरविकासे- 

पाति । यदिवा ररिमद्वारेण सयोगित्वमेव । तथाऽगस्त्यादयोपि ज 
टश्रसादस्य कारणम् । सयाोगे वा रद्िमद्वारेणेति । पक्चद्वये च गुण 
दोषनिरूपण स्वत पव काय परीक्षकरिति। 

सदमाद- तदनुमान द्विविधम् । केन रूपेण ए दष्टं सामान्यः 
तो ष्चति। 

तत्र ष्टं प्रसद्धसाध्ययाोजात्यमेदेऽनुमानमिति । प्रसिद्धश्च सा 
ध्यश्यति प्रासद्धलाध्यो तयोः प्रसिद्धसाध्ययोरष्ान्तदाछीन्तिकयो 
जात्यमेदे सति यदनुमानं तदृष्टष्टम् । यथादि-साध्यधर्मो दष्टान्तध- 
भिणि प्रव्यक्षाहः तथा दाष्ठान्तिकऽपीति साध्यधमामेद्ः, नतु ज 
तः सामान्यस्य. तथादि-व्राह्यणकतृकं चित्रादिका्यं प्रतिपाद्य पुनः 
क्षात्रेयादेकतृकस्याप्युपटस्न।त् कनचित् कत्रा सम्पादितमेतत् 
चि्रादिकायत्वात् पूर्वांपरन्धरेवंविघचिज्ादेकार्यवदित्यनुमानम् 
जतः सामान्यस्य भेदेपि दष्टमव, साध्यधर्मस्यानुमानाप्पूरवं ऊर्व 
च प्रत्यक्षत्रहणाथत्वात् । 

अन्येतु प्रसिद्धो च तो साध्यौ चेति प्रसिद्धसाध्याविति समासं 
कुवत । त्न दष्रान्तधर्मो प्रसिद्धत्वात्ताध्यो न मवति दार्ान्तिकश्च 
न प्रसिद्ध इति कथमेतत् । उपचारस्य विवक्षतत्वाददोषः । तथाहि- 
र(न्तघमा साध्यसमानाघमाधिकरणत्वादुपचारेण साध्यो दाणएरी- 
न्तिकस्त्वनुमानादृष्वं प्रक्ताद्ध यास्यतीति पृवंमपि प्रसिद्धः । शेष 
पूवैवादेति। अस्योदाहरणम्र--यथा गग्येव सास्नाञुपलम्य पुनद. 
शन्तरे गोपिण्डव्यवघनेऽपि स्तास्नादश्शेनात् गवि प्रतिपात्तिः-गारियं 
सास्नावत््रात् पूवांपलन्धक्तास्नादिवत्-ति | 

सामान्यतोदष्ं च प्राक्षद्धसाध्यवादेष्टान्तदारछान्तिकयोरत्यन्तं 
सवथा जातिभेदे साध्यधममेदेऽनुमानम् । तथाच साध्यधर्मोचुमा- 
नात्पूवेमूभ्वे च सवदा अप्रासेद्ध ॒पवेति । अथ साध्यधर्मस्य मेदे. 
ऽविनाभावस्यवाप्रासद्धेः कथमनुमानमित्याद--लिङ्गानुमेयघमसा- 
मान्याजुद्कत्तित इति । लिङ्ग चानुमेयधमेश्च तयोः सामान्येनाजुद्र चिः, 
यत्र यत्रेदं साघनसामान्य तत्र तत्रेदं सध्यसामान्यापरिति, ततुप्रह. 
णेऽनुमाने प्रवत्तेत पव । यथो कषेकषणिग्राजपुरुष।णां भ्रबृत्तरमि 
प्रतफलत्वेन फरवच्वमुपङभ्य वणाश्चमिणामपि, किवििष्टानाम् ? 



गुणभ्रन्पे लङ्किकनिरूपणम् । ५७९ 

ष्ट भिक्षालाभादिक प्रयोजनमनुदिश््य प्रवत्तमानानामभित्रेतफल।- 
यमानम् । तथाहि--वणाध्रामिणां च प्र्जत्तिरभिप्रेतफखेन फरवती 
परक्षापूवकारप्रबत्तत्वात् कषकादि प्रबत्तिचत् । न च दष्प्रयाजना- 
पक्षया सिद्धसाधनमिति दूषणम् । दष्टं प्रयोजनमनुदिश्येःति पक्षवि 
शोषणेन निरस्तत्वात् । ये तु दष्टमेवादेदय प्रवत्तेते नते पक्षीक्त- 
यन्त हति । नाप्यदष्रफलेन कवचच साध्यते, येन रष्ठान्तः साध्य. 
विकलो हेतुश्च विरुद्धः स्यात्। किंतर्हि? सामान्येनाभित्रतफलेन 
फटवस्व साध्यते, तच्च कषकादिप्रचत्तावस्त्यवेति न इघ्रान्तस्य सा. 
ध्यावेकलत्वं विसुद्धत्व वा हेतादांषः । सवायुमानषु समानं चवि, 
शेषविरुद्धायुमानभित्यनुमानमा्रस्याच्छेदप्रसङ्गः । अथेष्यत पवा. 
चुमानस्याप्राप्राण्यमर | तथा च सामान्ये सिद्धसाधनं विशेबेऽनुगमा- 
भावः। धर््णाश्च समुदाये साध्येन हेतोः पक्षघमेत्वम् न चान्वयःस 
मुदायस्यान्यत्राचरनः। अथ समुदायेकदशोऽपि वत्तमानः समुदाये व 
तते इत्यु प्रचयते ) तहि प्रमाणस्य गौणत्वादनुमानार्थनिश्चवयो दुर- 
भमः । तथाहि-प्रमाण प्र्यक्ष गोणमनुमानं वोपचरितपक्चधर्मापे्च 
त्वात् । गाणामेत्यप्रमाणम् । धममस्यापि साध्यत्वेऽन्वयसद्भविपिन प. 
क्षघमेत्वं समुदायस्यान्यत्र । अथ प्रतिपाधमानध्मविशिष्ठो धर्मौ 
साध्यस्तन चान्वयाभ।व पवति सवमनुमानमप्रमाणम् । तदेतदसत्! 
प्रतिपाद्यघमविशिष्टस्य धर्मिणः साध्यत्वे पक्षधर्मत्वोपपत्तेः । अन्व- 
यस्तु साध्यसमानधमण नद्यकच दशे हेतोच्त्तिः,व्यतिरेकस्तु तदभावे 
व्यावृत्तिरिति । लिङ्गापकम्भाच्च साध्यधर्मिणि प्रतिपसेष्टत्वादित्थ. 
स्भूतान्वयपरिकसर्पना क्रियते । अनभ्युपगमे वा व्यमिचारिक्षानमेवन 
स्यात् तत्त॒ दष्टामिति विशेषः । विषद्धेन तु विश्चषप्रतिषेध विशेषा 
स्तरोपगमः स्यात् । समस्तविक्षप्रतिषेधे तु तक्नियतस्य सामान्य- 
स्याप्यसिद्धिः । साधनसामान्यव्यापकर वाऽवदयं सामान्यं सिध्यत. 
ति । अतः सामान्यस्येवाक्षिप्तविशेषस्येवाचुमानात्पसिद्धेवर्णाश्रमिणां 
फलवस्वमदष्टं विशोषातीतमेव सिध्यतीति । 

शिष्यव्युत्पादनाय प्रमाणफलविमगं दशोयति-तत्र लिङ्गद- 
शनं धरमाणङ्ञानं अनुमेय फल प्रमेयोऽभ्निः प्रमातास्मेति । नत 
लिङ्गदर्शनं व्याधिकरणत्वात कथमग्निङ्ञानोत्पत्ती प्रमाणम्, 

च्प्रापारपिक्षया तद्विषयत्वात् । यथादि-धूमह्ानं धूमविषयमासलामा 
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पक्षया तथाग्निप्रतिपत्तो उ्यापारापेश्चयाऽग्निविषयमपीति । स्वावय. 
वसमवतस्य चक्षुषः समुत्पादे व्यापार पेक्षया रूपविषयत्वमिवेति । 
नचवमेकस्मिन्विषये व्यापारवेक्षया करणादिव्यवस्थाऽनुपपत्तिविं 
भिन्नलक्षणयेगिच्वन तद्माबात्, वथादहि-प्रमाधारत्वं प्रमातुले- 
क्षणमुक्तम्, पच प्रमितविषयः प्रमेय, तद्वधतिरिक्त च प्रमाजनक् 
प्रमाण, तत्साध्य च फरुमिवच्यवे सक्षणमेददिषां मद इति । 

अथवति प्रमाणफखविभागे प्रकारान्तरमाह । अग्नज्ञानम. 
घ॒ प्रमाण प्रमितिरग्नो गुणदोषम्राध्यस्थ्यदरोनमिति। अग्न्ञाने 
सत्यविनामावसम्बन्धस्मरणात् परामशोक्ञानात् सखुखसाघनत्वा- 
वबोध सच्युपादेयज्ञानं दुःखेसाधनत्वाबाघे च हयज्ञानं यस्यनेदं 
सुखसाधन नापि दुःखस्ाघनभिव्यवम्बोधः तस्योपेक्षणीयज्ञानमिति । 
अश्चिक्ञानफरुत्वं चोपादयादिक्षानस्य पारम्पर्येणेति पृववद्ाख्यम। 
इ्येतःस्वनिश्चयाथमनुमानपिन्युपसंहारः पराथानुमानसस॒चकः ॥ 

अथदानी प्रमाणविभागस्य न्यूनतापरिहाराय तत्सामान्य 
छक्षणस्य व्यभिचारपरिदाराथं शब्दादानामम्यनुमनरऽन्तभौव 
इत्यादि प्रकरणम् । 

(भा०)शद्वादीनामप्यनुमानेऽन्तभावः समानाविधि- 
त्वात् । यथा प्रसिङडसमयस्यासन्दिग्धाटिङ्दश्ानप्रसि- 
द्वनस्मरणाभ्धामततीन्द्र येऽथ मवत्यनुमानमेवं चब्दा- 

दिभ्ोऽषीाति । श्रुतिस्खतिख्चणोऽप्याम्नाया वक्तु 
प्राप्राण्यापक्षः, तद्वचनाद्ाम्नायप्रामाण्यम्। लिङ्ाचा- 
नित्यो-वुदिपूवा वाक्यक्रुत्तिवदे ववुद्धिपूवों ददातिःः. 
इत्युक्तत्वात् ॥ | । 

प्रसिद्धामिनयस्य च्या प्रति पत्तिद् शनात् तद 
प्यनुमानमेव ॥ 

आत्रन) प्रसिद्धस्य गवयस्य गक्ा गवचयप्रतिपाद्- 
नाद् पमानमाप्तचचनमेव ॥ 
द् शनाधांदथांपत्तिर्विरोध्येव श्रवणादनुमितानुमानम् । 
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सम्मवोऽप्याथिनामाचित्वादनु्रानमेष ॥ 
अभावाऽप्यनुभानमेव । यथोत्पन्नं काचं कार. 

णस द्भावे लिङम्, एवमनुत्पन्न क्रा कारणासद्धावे 
लिङ्गम ॥ 

अ, अ, क [क क क, क क 
लथवे तिद्यमप्य{वि्तथपाप्तापद्हा एवेति ॥ 

पञ्चावयवेन वाक्येन स्वानिधिताथप्रतिषाद्नं प 
राथोनमानम् ! पञ्चाकघवेनेषव वाक्येन संश्ाधेता्प्- 
स्ताग्युत्पन्नानां परेषां स्वनिित्ताधप्रतिपादनं पराध. 
नुमान विज्ञेयम् ॥ 

( व्या० ) नय॒ षूवमन्येषामचमानेऽन्तमावस्यायुक्तत्वादपिश्ब्द. 
वेयथ्यंम् । न । अनुमानपदेनाभिसम्बन्धात् । न परे प्रत्यश्च पवा- 
चुमानेऽप्यन्तभोव इनि । प्रमाणविभागश्च विद्याविभागपरणापि षा. 
क्यन पूवरमुपददित पव । तत्र च शब्दादीनामपि प्रमाणानां सद्धा 
वाद नुपपक्नोऽ्यमित्याहाङ्ा तद्व्युदासाथमन्तमोवप्रकरणम् | 
तथा दाब्दादेः कारकजातस्यानुमानसामग्न्यामन्तमावि तत्ररस्या- 
पि फलेऽन्त्मावो ज्ञात पव । त्र शब्द आदौ यषां तानि तथोक्तानि 
अतस्तेषामनुमानेऽन्त्मावो लक्षणेक्यमिति तदृगुणस्तविज्ञानवबहु. 
व्रीह्यभ्युपगमे शब्दस्याप्यनुमानेऽन्तभावः। अतद्गुणसरम्बिश्ञनि श. 
५ अ < स ४ 

ष्दं विना अपरषामिति । अन्तभावव्यघहारे च समानाविधेत्वात्स- 
मानलक्षणयोगिस्वादिति हेतुपन्यासः ? कथं साध्यान्न विरिष्यते। 
लक्षणेक्त्वस्य तश्यवहारादन्यत्वात् । समानो विधिरूपाय लक्षणं 
येषां तानि तथोक्तानि तेषा भावस्तस्व तस्मादिति । तदेवाह~यथा 

चिङ्दशनप्रसिद्धवस्मरणाम्यामतीन्द्रिये $ भवत्यनुमानमेवं शब्दा 
विभ्योऽपीति । यथाहि ग्रुदीतसम्बन्धस्य लिङ्गदशेनानन्तरमविना- 
भावसम्बन्धस्मरणन्ताभ्यामतीन्द्रियेऽथं परेच्छये मवत्यनुमानमनु 
मीथतेऽनेनेति परामश्शंक्ञानमवोपचारेण व्युत्पस्या वा तद्धिवक्षितम् । 
पव हाब्दादिभ्योपीति दाष्ौरितकव्यार्यानम् । 

अन्ये तु परामशेक्ञानस्याससमेवेति मन्यन्ते । तच्चासत् । अवि. 
नामावसम्बन्धस्मरणस्यानियतत्वान्नियतवेरो प्रतिर्रत्तनि स्यात्, 
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उपनयतयथ्य चत्युक्तमतः पूवमेव न्याय्यम् । अश्र तदगुणसम्वि- 
क्ञानपक्च क्ब्दस्याप्यनमानेऽन्त मावः । तथाच शब्दश्चवणात् समया. 

यस्मरणे सति परामदोज्ञान तस्मात्परोक्चाथप्रतिपार्तारति । अयं गा- 
शब्दः ककुदादेमद भवान् गोश्ष्दत्वात् पृर्वापलन्धवचिधगोशाब्द- 
वदिति, सरस्बन्धावगमनाथप्रानिपादकत्वाश्च धूमवत् । ठ्देतदसत् । 
गाशराब्दस्य ककुदादि मदथवत्तायाः प्रनिपादथितुमशकयत्वात् ,नथाहि 
शाड्व स्याथनास्य सम्बन्धाभावात् वाच्यवाचकत्वेनाथप्रतिपादकष्वे 
साध्ये गा्नाष्ठत्वमहतुः, प्रतिषपादूकत्वस्य प्रतिपत्यवसेयत्वाः्स्वा- 
भाविक सम्बन्धानुपपत्तश्च । धूमो हि स्वाभाविकसम्बन्धन सर्व 

प्राणभतामनुमया्थग्रतिपादकः; नच शाब्दः, पुरुषच्छासम्पादितः 
सखमयापक्षस्याथगप्रनिपादकत्व।त् । स्वाभाविकसम्बन्ध हि विनापि 
सङतं म्टर्छादिक्षष्श्दणादथग्रीतपत्तिः स्यात्। सङ्तापक्चस्य त्वथ. 
प्रतिपादकत्वं स पचवास्त्वटं निव्यस्तम्बन्धनति । नच नित्यसम्ब- 
न्धाभाव.ऽनिप्रसङ्कः, नेर्मित्तिककाब्दानां द्रव्यत्वादि्निमिन्तसद्भावे 

सव्यव सङ्कनात्, यारच््रिकशब्दानां तु पुरुषच्छाविधानाहिति । 
यत्र च विरशिष्टाचपृवींवत्वसद्भावस्तदेव नियमन वाचकम् इतर 
वाच्यमिति व्यवस्था सङ्कतक्लानस्याभयनिष्रत्वावक्षादपीति |स 
ङतस्तु हाब्दादब्रधन्यक्हाग्तश्च प्रतीयते । तथाहि-ददमस्य वाच. 
कामिदमस्य वाच्यामति वाकयाल्सङ्कत श्रातिपत्तिः चुद्धव्यवहारात् । 
यथा देवदत्त गामभ्याज शुङ्गां दण्डनति प्रयोगादभ्युत्पश्नोऽन्वय- 
म्यतिरेका््या देवदत्तादिशब्देषु सङ्केत प्रतिपद्यन । ब्रद्धव्यवहतरणा- 
मपि सङ्कतप्रनि्पत्तिरन्यतो व्यचदारादिः्यनादित्व परिहारः। यदि 
वादिपुरुषः साक्लाद्रष्टा केषांचित्खङ्कुतकन्ताऽस्तीति । वाक्यरूपस्तु 
लष्डो ऽथप्रतिपत्तो समयमपि नावेक्षत शति सम्बन्धवलेनार्थग्रति. 
पादकत्वमसिद्धम । न च शाब्दस्यानुमानत्वमेव निषिध्यत । चिव. 
क्षाकाक्ञाधिगमे लिङ्गल्वात् । यथा ह्याकाश्ाधिगमे सेः शब्कोऽनु- 
मानं विवक्षाकायंस्तु किवक्षाधेगमेपीति । न च शमन्ञानबलङ्किक- 
जञानमापाक्तत्व पेक्षते । तथाहि-कषाब्दज्ञाने किमिदं सम्यर्् मिथ्या 
वेति सङ्ायोत्पत्तावापोक्तत्वमनापताक्तत्वं च न्वीक्षते लेङ्किकन्तु पक्षघ 
मेत्वादिकमिति व्यतिरेकः । तदाह--श्रुतिस्श्तिटशक्षणोऽप्याम्नायो 
वक्तृप्रामाण्यापेक्ष इति । न च परं लोकिकः दान्दो वक्तृप्रामाण्यमः 
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पेक्षते । श्रुतिस्सृतिखक्षणऽपीति । 
नज वक्तृप्रामाण्येनाम्नायगप्रामाण्याभ्युपगमे वबहूनामन्योन्या- 

ध्रयत्व स्यात् । तथाहि--अथत्राप्त्याऽऽप्ोक्तत्वं शब्दे नि. 
ग्चीयते निश्चयाच्चाथौववाये'सति प्रव्तमानस्याश्रप्रातिरिति। त 
था पौरुषेय वचसि सत्य।सत्यत्वोपलग्धरवेदेऽपि पुरुषायुप्रवेशे तदाश 
्यामभ्रामाण्यमेव स्यात् । न च साक्लादतीद्द्िवाशद्रष्टा पुरषः 
सम्भवत।ति कथ तद्वाचक्ानि वचांसि तत्पृवकानि इति। यदि 
वान्यस्मात् वेद्वाक्याद्थं प्रतिपद्य वचनरच्रनां कुयीत्तस्यापि नि. 
त्यत्वे न किञ्चित् बाधित स्यात् । अनित्यत्वे तु ततूकतुंरप्यन्यस्मा- 
द्र।क्यादथावबोध इत्यनवस्था स्यात्। न चानित्यस्वं वद्वाक्यनां 
वमाणप्रसिद्धमिति कथ वकतूविदाषापेक्लं प्रामाण्यम् । अप्रतिपत्तौ 
च शब्दस्य स्वाभिधाङ्ाक्तबलनव व्यापारो न।प्तोक्तत्वमपेक्षमाणस्ये. 
ति । साच तस्य स्वात्मभूनैव न पश्चात् परेण सम्पाद्यत इति 
स्वत पव प्रामाण्यम्। न च्रोक्तत्वे शाक्यते प्रतिपत्तम्, प्रतिपक्षदेर. 
विषयत्वात् अप्रामाण्यतु दुष्टपुरुषप्रणातत्वापेक्षामाति परतः तथा 
सवेप्रमाणानामपि प्रामाण्ये न पराप्ता सम्भवति, स्वक्षारण. 
भ्याऽथावबोधस्वरूपाणामुत्पत्तेः । यदि चविद्यमानमथपरिनच्छद. 
दकत्व परिनिष्पन्ने चिज्ञने क।रकान्तरादुत्पद्यत, प्रतिपद्येमहि प 
रतः प्रामाण्यम्, न चनद स्तात्याह- 

स्वतः सवेप्रमाणानां प्रामाण्यािति गृह्यताम् । 
नहि स्वताऽसता शाक्तः कतुमन्येन शक्यते ॥ 

न च क्ञनस्याथपरिच्छद्कत्वं कारणगुणपूनकम् इन्द्रियेषु त- 
द्भाबात् , तदाद- । 

व्यापारः कारकाणां दहि रष्टो जन्मातिरेकतः। 
प्रमाणेऽपि तथा माभू।दे(ति जन्म विवक्ष्यते ॥ 

यथाहीन्द्रियाणां जन्मब्धतिरेकणापरो व्यापारो, नेवं ज्ञानस्य अनन्त. 
रमेव फएरुक्षम्पादकत्वात्। दष्ट च परेणापि विशेषणादिन्ञानस्य विन्ेष्य।. 
दिश्वानजन्मनि प्रामाण्यमिति । अथोपज्ातमपि श्नं नकारकपरि. 
शदधर्बोध विनाथंपरिच्छेद्कत्वमाक्, तर्हिं तत्रापि कारकपच्छद्ध- 
प्रहणं षाच्य.पेव्यनवस्था । तद।द- 

ज्तेपि यदि चिक्लाने तावन्ना्था$त्रघा्यते। 
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यावत् कारणश्ुद्धत्व न प्रमाणान्तरात् गतम् ॥ 
तत ज्ञानान्तरत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । 
यावद्धि न परेच्छन्ना शद्धिस्तावदसत्समा॥ 
तस्यापि कारणे शुद्ध तजक्ञानस्य प्रमाणता। 
तस्याप्येवमितीत्थं च न क्रचिद्यर्बतिष्रत॥ 

अथ विद्यमानमपि प्रमाणस्य प्रामाण्य न प्रमाणान्तरसम्ब।द् 

विना प्रमागब्यवदहारकारणम् , तहिं प्रमाणपरम्परायामुपक्षीणशक्तः 
विवाक्चतक्ञाने प्रमाणव्यवहारा नस्यात् । तदाद- 

सम्मत्या यदि चेष्यत पृवेपूवभरमाणता। 
प्रमाणान्नरमिर्छन्ता न व्यवस्थां रख्ममहि॥ 

„ यदिच कस्यचित् स्वत पव प्रामाण्यापरष्येत परमाद्यस्यैवा- 
स्त्वित्याह-- _  . 

कस्याचित्त यद्िष्यत स्वत पव प्रमाणता। 
प्रथमस्य तथाभाव प्रद्वेषः किनिचन्धनः॥ 

प्रथमोत्तरयोः परस्परापक्चं प्राम(ण्यमित्यभ्युपगमे चतरेतराध्र. 
यत्व स्यात् । यतः स्वत पव प्रामाण्यमप्रामाण्य तु परतः। तथाहि- 
लोकिकानामेव शाब्दानामपरामाण्यमः पुरुषदषानुप्रवेशात् वैदिकानां 
त॒ तदभावाद्प्रामाण्यदाङ्धैव नास्तीति । अयेन्द्रियाणां काचकामखा- 
दिदोषवशादप्रामाण्य न स्वरुपतः, तथादि--काचकामलादिदोषसः 
दाव सति मिध्याज्ञानजनकत्वं न तदभाव इति । ज्ञप्तौ चाचवोधक- 
त्वन मिथ्यामतररिल्तगिकमानत्वं न निदरत्तमिति बाधकम्रत्ययान्मि. 
थ्यात्वावगतै। व्यावत्तेते । न चास्मत्पक्षे शुकतिकाक्ञाननापि शुक्ति- 
काक्ञानस्य बाघायामनवस्था कारकशुद्धिग्रदणपरस्परा वेति वाच्य. 
म् । अषबे(घकत्वनेत्लाकस्य प्रमाणत्वस्य दोषाद्द्नमत्रेणेष।- 
वस्थानात् । तदाद- | हि _ 

यद्। स्वतः प्रमाणत्वं तदाऽन्यन्नेव सृग्यते। 
निवसते च मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः॥ 

दाषक्ञाने त्वनुत्पन्ने नाशङ्क निष्प्रमाणिक।। 
पव ज्रिचतुरक्ञान जन्मनो नाधिका मतिः॥ 

दत्यनवस्थापरेहारः ॥ 

तदेततःसर्वमविदितार्थम् । सवेप्रमाणानामुत्पत्तौ शपो च परा- 
पेक्षितापरुष्येः । तथा द्या प्तोक्तत्वमपेक्षमाणः शब्दार्थं सम्यक जान. 
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मुपजनयति न तदन्तरेणेति दशम् । यश्च॒ बहूनामन्योन्याश्रयत्व- 
मुक्तम् । तन्न युक्तम् । आप्ताक्तत्वस्यागरह्यमागस्येव शन्दस्कारि- 
त्वाभ्युपगमात् । अथेप्राप्तो च प्रमाणान्तरेण पश्चात्तदृग्रहणापरिभ्यत 
पव । तथाहि-लोकिकश्चाब्दानामथप्राप्त्याऽऽप्तोक्तत्व निश्चीयत । 
प्रसयक्षेणापि गृह्यत इदयन्ये । तथाच श्रोत्रन्यापाराद्वाक्यश्रवणे सति 
च।णकयोक्तं काकिद्ासोक्तं चेतदित्यबाध्यमानः प्रत्ययो दष्टः । वेदि. 
कवाक्यानां तु प्रघानाथषु अविसम्वादाद।प्ताक्तत्वानेश्चयः ।यदि पौरष. 
ये वचसि द्वेविध्यापटन्धेरवेदेऽपि पुरषानुभवे्ते अप्रामाण्याशङ्का स्या- 
दिति दूषणम् । तन्न । तत्कतुंद् पराभावात् । तथादहि-यस्य रागादिदे 
घोऽस्ति तद्वचनमेवाप्रमाणमित्युपलब्धम् । वेदक तख तत्सद्भावे प्रमा 
णामायः । साक्षादतीन्द्रियायथद्रषए् पुरुषः सम्भवतीत्युक्तमधस्तात् । 
अतस्तद्चनद्ाम्नायस्य वेदसासेः प्रामाण्यामेति दजकारणाक्तम् । 

भथ शब्दस्यानित्यत्वे सत्याप्ोक्तत्वेन प्रामाण्य स्यात्, 
तश्न नास्तीत्याशज्चाह-लिङ्गाच्चानित्य इति । परं प्रव्यक्षणाच्चार 
णात् प्रागुध्ते चायुपरलम्मादनित्यः शब्द इति प्रतीयत; छिङ्ाच्चे- 
ति। तन्त षक्ष्यामः शब्दपरीक्षायाम् । वेदानां चानित्यत्वऽनुमानम्- 
अनित्यानि वेदवाक्यानि वाक्यत्वादुभवाभिमतवाक्यवत् । तथा 
वुद्धिपूवौ बाक्यरृतिवोक्यरचन। वेदे तद्रचनात्वात् उभयामिमत- 
वाक्यरचनावत् । यच्चेदं वेदरचनायाः सवेदा तथात्वोपलम्भा- 

दिति वरै धम्य॑ण प्रत्यवस्थानम् । तत्सत्रीनुमानेषु समानमिति । पव 
वेदे वद्धिपूवं ददातिशब्दा ददातीत्युक्तत्वादुमयानिमतददातीति- 
दाञ्दवत् । य। चयं पुरुषानुप्रवेशे सद्यप्रामाण्याशङ्का सा नित्यत्वे. 
पिन निवत्ते, श्रातुः पुरुषस्य तव्राप्यनुपवेशात् तदवेगुण्येन चा- 

प्रामाण्योपलन्धेः, तथादि-घ्रतुरपरतिभाद्मिथ्यरान्ञानोत्पत्तो का. 
रणं तद्मावश्च सम्यक्ञ्ञानोत्पत्तावित्युपरुन्धमेव । न च नित्य 

त्वं वेदान।मेकान्तन प्रामाण्यदेतुस्तद्ध(वेपि श्रोात्रान्तःकरणयोः प्रति. 

पनदाषानुषवशन कचिदप्रामाण्यात् । स्वाभधाशाक्तबलनव शग्द् 

स्य प्रामाण्यनित्यम्युपगमे चाङ्कट्यप्रे करिणस्तष्ठन्तत्येवमदेर- 
प्रमाण्य न स्यतु भथनत्ित्रणततत्वन वसस्वरद्दद्पभ्रामण्यमवषम्, 

तदि यद्ापरश्रणिति तदेव प्रप्राणमिति प्राप्तषू। यथाहि पुखषगतस्य 
रागादेरप्रामाण्येऽन्वयम्यतिरेकाभ्थां व्यापारः तथा तदृगुणदः 
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प्रामाण्येषात्युभयं परतः । अभिधानस्य च वणेत्वानुपृर्बीसङ्कम्य- 
तिरकेणातीगन्द्रिया शक्तिन विद्यते, तस्थाः पुवेमेब प्रतिषेधात् । घ. 
णत्व दिसद्धावे च कायकरणात् । स च परत पव, प्रतिनियतजा- 
तिसम्बन्धस्यारष्टक।येत्वात्त् । सङ्केतस्य।प्यन्यत् कारणमुक्तममिति । 
यत्त-सक्षाह दोनादिः पुरुषस्य रागादिविनाशो व्याप्रियतेन ज्ञानो. 
त्पत्तो ह्युक्तम् । तदसत् । सम्यक््ज्ञानोत्पत्तावन्वयव्यातेरको पप. 
ते; । यथाथद्रष्टा तच्छिष्याणामुपदृष्टा चेति खमुदितमाक्तरश्षणं 
यथाथोपदेक्नो हेतस्तदन्तरेणानुपदेशात् । यदि चान्वयव्यतिरेकवः 
तोऽपि यथाथदद्रत्वादे रगादिविनार एव व्यापारः, तर्हि रागदि- 
रप्येतद्धिनाराकत्वमवेव्युभय परतः स्यात् । तस्माद्रागादेरप्रामा 
ण्योत्पत्ताविव यथा्थांवलम्मादैरपि सम्यकृक्ानोत्पत्तो व्यापारो 
ऽभ्युपगन्तव्यः । तथेन्द्रियाणमपि काचकामलादिदोष्रसद्धावऽपि 
मिथ्याज्ञानमिव तदभावे सम्यकज्ञानजननात् उभयं परतः । परे. 
णाप्यभावस्य कारणत्वमनेकघष्ठम् । यथा सदुपटम्भकप्रमाण. 
पञ्चकन्याचृत्तेमान सक्ञानोत्पत्तो पक्षधमेत्वाधन्यतमाप्रये च लिङ्ग. 
स्य मिथ्यान्नानोस्पत्तावित्यादि । अथ काचकामलटादे्दोषस्य मि 
ध्याज्ञानोत्पत्तो कारणतापरन्घेस्तद मावे तस्येवाचुपटन्धिरम सम्यक् 
ज्ञानमिति चत् । न । अन्वयन्यतिरकवतो.ऽकारणत्वऽतिप्रसङ्गात् । 
याद च द्षाभमवकाश्न्वयन्यतरकवानपिन सम्यग््ानातपत्ता कारण, 

तत्सद्भावेपि न मिथ्यान्ञानोत्पत्तादित्युभयं स्वतः स्यात् । सर्गश्चेः 

न्द्रियाणामुभयरूपस्य कायस्योंपलन्धखमयाथपिति कायते । नतु 
दोषसद्धावे सतीन्द्रिय मिथ्याज्ञान जनयति तद्भवे च सम्यग्ा- 
नमिद्यभ्युपेगमादुभयामवे चोभयविकलं विक्चानङ्यौदिति । पत. 
दचोदयम् । उमयविकलस्येद््रियस्यासम्मवात् । यथा हि पृर्वमसतां 
दोषाणासुप्पत्तिरूष्व च प्रथ्वस् इति नाष्स्युभयविकलमिन्दरियम् । 
न खोभयविश्चेषविकल श्च नत्वसलामान्यं सम्भवति सामान्यवतो वि. 
शषयोगात् यथ। गोत्वसाप्रान्याधारस्य चषलेयादिविंशष इति । यच्च. 
द्~न कारणगुण पूवक परिच्छेदकत्वम्-तदिष्यत एव । सनुमव. 
जानस्येन्द्रियावुत्पन्नस्याथपरिच्छतिङरूपत्वाव । तज्जनकं चोद्धया- 
दिकारकं कारकात्त रापक्ष चेति परतः प्रामाण्यम् । कारकसाम- 

्धंतु न पञ्चादुूभाषिनिमिच्मपेन्चत हति । तदपेक्षया चुभयं स्वत 
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दति न मिथ्याज्ञाने परतः स्यात् ! भथ ज्ञातृव्यापारो क्चानं तच्चा 
परिच्छेदे ऽनपेक्षमिति स्वतः, तन्मिथ्याज्ञनपि समानम् । भथ मि- 
थ्या्ञानं दाषमपक्षने, तर्हिं सम्यकज्ञानमपि तदभावाद्यपेक्षत इति । 
न च क्चातृव्यापारः सम्भाव्यते, अथप्रतिपत्तरन्यथाभावात्। त. 
थाहि-सतरे कारक चरमसहकारि सद्भावे सति कायं करोतीति न 
तस्मादन्यो व्यापारः| सद्धाषपि नितव्यतायां सवेकार्यात्पाक्तप्रसङ्कः, 
तस्यानपेक्षकारणत्वाभ्युपगमात् । अनित्यत्वे तु तदुत्पत्तावपि नि 
वयांपारस्य कारणत्वायोगात् अन्यो व्यापारस्तदुत्पत्तावव्यन्य 
इत्यनवस्था स्यात् । चरमसहकारेरूपतु व्यापारे नाय दोषः ¦ 
तत्सद्भावे कायकारण न तदभावदति । यश्चद्-कारकशुदध 
ग्रह णापेक्षितायां दूषणम्-तदपास्तमनभ्युपगमेनेति। अथ प्रमाणस्य 
प्रामाण्यं विनेच प्रमाणं विक्ञायत हति । तदसत् । स्वस्य प्रमेयस्य 
प्रमाणपरिच्डेयत्वापलन्धः । तथां च प्रामाण्यं प्रमाणपरिच्छद्य 
प्रमेयत्वात् घटादिवत् । न चानवस्था सवत्रावदय प्रामाण्यग्रहणा- 
नभ्युपगमात् । यत्न हि क्ानादय सति किमिदं सम्यक् मिथ्या वेति 
सं शयात्पात्तस्तत्रेव प्रमाणान्तरापेक्चया अथप्रा्िपयन्तव्यवहारस- 
म्भवे वाऽपेक्षाविनिचृत्तनानवस्थादिदोषः । यदि च क्षानधप॑त्वात् 
प्रामाण्यस्य स्वसम्वेद्यत्वमिष्येत अप्रामाण्यपप्येव स्यादिति कथ 
परतः । तथा मिथ्याज्ञानात्पादे न प्रवतत मिथ्यात्वस्य प्रतिपन्नत्वात् 
सम्यग््ञानोत्पत्तौ च सम्यकताध्यवसाये क्रिमिदं सम्यक् मिथ्या वेति 
संशयाभावः । यच्चदमवबाधक्रत्वन प्रमाणस्य प्रामाण्यं दोषा 
द दोनमात्रेणवावतिष्ठते श्युक्तम् । तन्न यदि दोषादकशनं दोषक्ञानानुः 
त्पन्तिने तय। प्रामाण्य ज्ञाप्यते नापि क्रियते इति कथमनिश्चितसिथते- 
रवस्थान वचनम् । अथ दाषदशश्चंनस्य बाधक्प्रत्ययस्य मिथ्यात्व. 
क्ञापक्रत्व मिव तदभावक्षानस्य प्रामाण्यज्ञापकत्वमिष्येत, तर्हि तस्या. 
पि प्रामाण्यमन्यस्माद्धि्ञायते हव्यनवस्था स्यात् । अथ शानो 
त्पत्ता.सश्षाय वना न सकन्र प्रामाण्यश्रहणापेक्षाते पारेहारः ।. तर्हि 

न स्वतः प्रामाण्यमुत्पत्ता हत्त च परपाक्षट्कास्युषगमात् । अथ. 

न्द्रियादिकरकेषु विद्यमान सम्यक्त्व न कारणगुणप्रक्रमेण कशनेषू 
त्पद्चत इति स्वतः, तद्प्राम।ण्येऽपि खमानम्। तत्रापि हि बिपर्ययादि- 
रुपत। नेन्दरियाविधयमान। जायत इति । बोधात्मकप्रमाणपेक्षया तु 
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स्वतः प्रामाण्यं विवक्षितमित्यभ्युपगमस्य चोदनाया वक्तविरषा. 
पेश्च प्रामाण्यमित्यभ्युपगमेनाविरोधादविवाद पव स्यात् । सस्य 
हि समथनार्थमन्यभ्रमाणानां परतः प्रामाण्योपदशेनात् ।नचखचोा 
दनायाः स्वतः प्रामाण्याभ्युपगमे चोदनाजनित क्चानं प्रमाणम् , दोष- 

वर्जितः कारकजन्यमानत्वालिङ्गाच्परत्यक्षवुद्धिषदिति परीक्षा प्रयासो 
घटते । अधापरेषां व्यामोहञ्यावत्तनद्रारेण सम्यक्क्ञानसम्पादना्ै 

परसक्चावाक्यम् । तज्ञनितज्ञानेऽपि व्यामोह सत्यन्या पक्षा स्या 

दिस्यनवस्था । सा चोक्तन्थायेनेव परिहियत्त इति कथ न परतः 
प्रामाण्यस्य प्रामाण्यसुत्पद्यते ज्ञायते वेति । हेष चात्र दुषणप्रतिस- 
माधानमस्मदुगुरुभिीवस्तरेणाभिहि तामिति नेहोक्तम् । अतः शब्द्. 

स्याप्ताक्तःवेन प्रामाण्यान्नाजुमानेऽन्तमावः। 
अथ श्ाब्दानामरथन प्रतिषन्धाभावादप्रामाण्यमेव, तथाच दद्य 

विकद्प्यावथाषेकीङृत्य तत्समारपेण श्रोतुः प्रबल्िनिश्त्ती इत्यु 
म् । योय विकल्पगत आकारः स एव बाष्योधं इति मस्यमान 

प्रतिपत्ता प्रवरससते, न बाह्यार्थप्रतिपत्तो अथंदकशन सति विवक्षाक्रमेण 
कराष्व्त्पत्तिकालेऽथस्य क्षणिकत्वेनातिक्रान्तत्वात् प्रत्यक्चाुमानविष- 
यस्यार्तिरिक्ता्रषयाभावाश्च न शब्दः प्रमाणान्तरम् । तथाहि- 
स्वलक्षणवेषयं प्रत्यक्ष सामान्याधेषयमनुमानम्। प्रमेयदेविध्यात 

प्रामाणद्वेविध्यमिति कथं शब्दोथान्तरत्वे सति प्रमाणम् । यदिच 
न्द्रियिण सम।नविषयः शब्दो भवेदन्धानन्धयोरावेरषः स्यात् , तद्।ह- 

अन्यदेवेन्द्रियम्राह्यमन्यः शब्दस्य गोचरः । 
शाब्दा त् प्रत्येति भिन्नाक्षो न तु प्रत्यक्षमीक्षते॥ 

अन्यदेव रूपादि स्वलक्षणमिन्द्ियग्राह्यम् , तस्मादन्यः शब्दस्य 

गोचरो वोह (?)(विषय) इति गृह्यताम् यतः शब्दात् प्रत्येति भिः 
श्ाक्चः प्रध्वस्तनयनः, न तु प्रत्यक्ष यथा मवति तथेक्षते । समा. 

नविषयत्व वाऽनन्धस्येवान्धस्यापि शब्दादपरोश्षेव प्रतिपत्तिः 
स्यात् । तथात्वे इन्द्रियाग्निसम्बन्धादिवद।ह शब्दादपि ददाथे. 

प्रतिपत्तिः स्यादिव्याह- 
अन्यथेवाग्निसम्बन्धादहाहं दग्धोमिपन्यते | 
अन्यथा दाहशब्देन दाहाथेः सम्प्रतीयते ॥ 

` तस्मान्नन्द्रियेण समानविषयत्वं शब्दस्य । तथा परादेशब्दस्य 
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स्वटक्षणविषयत्वे तस्य निभागतया शङ्कादिश्ष्दानामपि पयर््यता 
भवत् । अपोहविषयत्वे तु नाय दोषः, विभिन्नानां खमारोपव्यष. 
च्छद परन्वादि ति । वास्तवाथविषयत्वे च शब्दानां पुरुषच्छावशेना. 
नयताथत्वन स्यात् । व्यवहारस्तु श्च्डान्पया प्तेषश् धारेन च 

प्रतिपादयामीति वप्रतिपाद्यप्रतिपादकयोस्तेमिरिकद्यद्धिषन्ददर्शन. 
वत् भविष्यतीति । यथेकस्तमिरिकश्चन्द्रव्य प्रतिपद्य प्रतिपादयति, 
अपरश्च प्रतिपद्यते । तथा सवत्र व्यवष्टच्रंणापयं शाष्दो इववहार 

इति । अथ परौक्षकास्ताह हाब्दार्थाध्यवसाय सति मिथ्यार्वं मम्य- 
मानाः प्रवत्तन्ते लाकव्यवहारानुस्ारितया लोकव्यवहार प्रति 'लष्टश्नो 
बालपण्डिनो? इति न्यायात् । मिथ्याक्ञानस्य'चारथप्रतिपादकल्वं किव. 
परुब्धम् । यथा सणिप्रदीपप्रमयोामंणवुच्यामधावघतोर्गेथ्याञ्चाना- 
विक्षरऽपि वक्ञषाऽथक्रियां प्रति । तदतदसत्। शब्दादथाध्यवसाये 
सति प्रवत्तमानस्याथावसम्बादनाक्चषजल्ानवद्भ्राम्वत्वेन प्रामाष्योा- 
पपत्तः । तथाहि-इन्द्रियज्ञानस्यापि सम्यक्त्वे नाथाषेसवादं विना 
प्रमाणान्तरमास्त ! स च शाब्दक्षानेऽप्यस्तीति कथमप्रमाणम्। प्रति- 
बन्धोपि कायाचेकहेषोापरुढ्धरिन्द्रियाणामिव क्ञाव्वस्याप्यर्थेन वा. 
च्यः। स च वाच्यवाचकारम्बन सङतश्ानमव, अन्यस्थासम्भ- 
वात् । तस्य च विशषाणामानन्त्येप्यकसामान्यस्यापश्रहादुपपत्तिरि- 
त्युक्तमव । यदि च शब्दानामप्रामाण्यम् , प्रमाणादेस्वरूपावषोधा्ं 
दाखमरनथक स्यात् , प्रमाणादिस्वरूपस्य पारस्पर्यणापि तस्मादपः 
तीतेः । यदि च विवक्षासुचकत्वनेव प्रामाण्यमिष्येत । तहिं सववा- 
कथानां तच्राव्यभिचारादविहोषण प्रामाण्ये वाष्िप्रतिवादिनाविवादे 
जयपराजयव्यवस्था न स्यात् । अथ यद्धाकयमयेप्रतिबन्धां ष्वेवक्षां 
सचयति तदेव प्रमाणं न सर्बभितिचत् । न । शाब्दबद्विवक्षाणामः 
प्येकान्तेनार्थप्रतिवन्धाभावात् । तथा चाथददोनानुस्मरणक्रपेण 
विवक्चाकारे नाथस्यावस्थानमस्तीति | मतो ब्राह्या्थाध्यवसाये स 

त्येव प्रवन्त न दद्यविकद्पाथाचकीङव्य तत्लमारोपेणेति । न 

च रश्यस्यानुपर्ब्धावकनल्पनेकाक्ररण युक्तम् । उपरभ्यमानपदाथ 

हि चन्द्रादो द्विच्वादिसरमारापस्यान्यत्रोपरब्धेः शब्दाथप्रतिपत्ता 
ाधकानुपपत्तश्च मेषा कल्पना । यश्चेदं विवक्षाक्रमेण राच त्पचचि 

काटे नाथस्यावस्थानमस्तीत्ति । तदपास्तम् -क्षणिकत्वानम्युएग- 
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मेन । अथ सामाग्यधिक्लेषव्यतिरिक्तावेषयाभावदप्रमाणत्व चन्दाः 
नाम् । तदसत् । एकान्तेन प्रमाणेषु व्यवस्थानभ्युपगमात् । तथाः 
चागमाद्ात्मा प्रतीयते, पुनरुत्पादषलिद्धेयौगवखास्च प्रत्यश्चतोपीति 
सस्पवः । क्ाचिद्व्यवस्था च । यथाऽऽगमस्य मेध्यामेध्यप्रतिपत्ताषि- 
न्द्रियाणां क्वविषयोभ्विति } भतः प्रत्यक्षादिविषयेपि द्राब्दस्य प्रवृत्ते 

विषयान्तराभावः तदभ्रामाण्ये हेतुरिति | विषयद्वेविध्येन चप्रमाण 
द्विच्वाव्धारण दृषणे शुरुभिर्चिस्तरेणामिदितमिति नेहोच्यते । 
यत्तु शब्दानां स्वलश्चणविषयत्वेऽन्धानन्धयोरविक्षभ्रसङ्ग इत्युक्तम् । 
तदसत् । विषयेकः्वेऽपि करणमदेन प्रतिपस्योर्भंद।त् । अन्धस्य हि 
शश्र पवि षयं विज्ञानसुत्पदयते, नत चाश्वुपमिति । यस्य चापरोक्षं 
चाक्षुष विक्नानमस्ति असावनन्धः । शाब्दा हि व्यवहितमप्यथं प्रका 
द्रायति सन्निरृषं चन्द्रियमिस्यनया्चिमिन्नप्रात्तपन्िजनकलत्वम्। यत्तु 
त्वगिन्द्रियाञ्चिसम्बन्धादिवदादशष्दादपि दाहाथः सम्प्रतीयतत्युक्तः 
म्। तन्न यदि दाहा दुःखं तस्परतीयत पव दाहक्राब्दात् । न चव भोतुदुः- 
खित्वप्रसङ्खो दुःखासम्रवायात्। यस्यहि दुःखं समषेतमुपजातस प्व 
दुली नतु दादश्ब्दादात्मनि समेतं दुःखमुत्पद्यते । कि तर्हिं! 
परात्मसमवतमपि तता विज्ञानानीति । स्फारादिलक्चषणस्तु दाह 
स्त्व चो ऽग्निसम्बन्धा दु पजायते न दाह काब्दादेति । तस्मादेधाश्चसः 
म्बन्धा दुत्पन्नस्फार्ादकायः तज्जञनतदु-खमाल्मान्तःकरणसम्ब 
न्धादनुभवतीति वुःखीत्यातिदिश्यते । दादश्चब्दाश्चान्यथैवानुत्पन्न. 
स्फोटादिकार्यो दुःख परात्पगतं प्रतिपद्यते शस्यदुषणमेतत् । नच 
स्वलक्षणस्य निभोगतया ह्युक्लादिशन्दानां पयायत्वग्रसङ्गः, धर्म॑घ- 
मिणोच्यातरकात् भ्रत्ययभदस्य भदरक्षणत्वादित्युक्तम् । तस्मात् 
भिन्नप्रज्र्तिनामत्तानां शाञ्दानामकार्थत्वऽपि न प्यांयत्वमिति। न 
चापोहः शब्दार्थंस्तस्यैवासम्भवादिति वक्ष्यामः । यत्तु वास्तवार्थ. 
विषयत्वे पुरषेच्छावशेनानिय ता थर न स्यादिति । तदसत् । नेमि. 
्तिकशब्द।नां निमित्तव शन प्रचत्तनानिग्रताथेत्वम् । याद चकानाः 
न्तु पुरुषच्छाघश्चेनानियताथेत्वमिष्यत पव । बाधकानुपपत्तेश्च न 
तेमिरिकस्य द्विचन्ददशनयच्छाब्दो ग्यवहारः। तथाहि-तेमिरिकस्य 
द्विचन्द्रदशेने तिमिरोत्पत्तेः परगूभ्वे च बाधकमस्ति । अनुपज्ात 
तिमिरस्य तु सवेदा । न चेवं हाब्द्यवहारे । यत्तु-मिथ्याक्चानावि- 



गुणग्रन्थे लेङ्किकनिरूपणम् ।  : ५८७ 

शषप्यथेक्रियासिद्धियेथा मणिप्रदीपप्रमयोः-इव्युक्तम् । तदपारेक्ञ- 
नात् । तथाहि-स्रमीपवत्तिनो यन्मणावेव विक्ञानं तद्वार्थाक्रियाजन. 
कंन प्रमायापिति।रान्दज्ञान त्वथप्रात्तिपयन्तम्यवहारोपलन्धरिद्दि- 
यजनज्ञानवत् भ्रान्त न भवतीति। नच वास्तवसम्बन्धाभावे शब्दा- 
नापरवराष्दाद रवाध्यवस्ायो गोद्ाब्दाञ्च गत्यध्यवसाय इति विकदट्प. 
नियमो घटते, द्श्चासावित्ति । तथाद्वशब्दा ईइति()सम्बन्धाग्रहे 
सम्बर्धिप्रत्ययो न स्यादित्यखमतिविस्तरेण । 

तदेवं ताद्ात्म्यतदुत्पत्तिग्रतिबन्धस्य पूवमेव प्रतिबेधाच्छब्दा, 
नान्तु समयवदोनार्थप्रतिपादकत्वादुपपन्नमनुमानाद्थान्तरत्व सति 
प्रामाण्यमिति ॥ | 

अथ चेष्टा प्रमाणान्तरमिति कचित्तन्निषधार्थमाह-प्रसिद्धाभि. 
नयस्य चया प्रतिपत्तिदरोनात्तदप्युमानमेव । प्रत्द्धोऽ्मिनय 
शष्ट क।यिके। व्यापासोऽर्थोवशेषाविनाभूतो यस्यासौ तथोक्तस्तस्य 
चेष्टयाऽथविश्षे प्रतिपत्तिः यथ। मुख(ञ्जलिसयेगाद्विश्कि्ासिपास।- 
प्रतिपत्तिः, तस्य तया पृवंमिनाभावोपलन्धेः । तथा चायं पिपासा. 
न्विता विद्िष्टमुख।ज्ञलिसयोगवस्वत् तदन्येवविधदेवदत्तवत् । 
अतः पक्चघमैत्वादिबदेन गमकत्वादेतदप्यनुमानमर्वाति । पएवमन्या- 
पिचेषठा नाख्यदास्नप्राक्षेद्धाऽवमानेऽन्तम।वनीयति ॥ 

अथोपमानं प्रमाणान्तरभेति कोचित् । तन्निबघाथमाह- भाते. 
नाप्रसिद्धगवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपम।नमाप्तवचनमेषेति । 
आपेन प्रसिद्धगोगवयसारूप्येण प्रसिद्ध गवयस्य गवा गवयप्रतिपा. 
दनादिति। यथा गौरेव गवव हव्युपमानमिष्टम् । तद्।प्तवचनमेव न 
प्रमाणान्तरमिति । न चास्योपमारूपत्वात् प्रमाणान्तरत्वम् । विध्य 
थवादादिमेदेनापि प्रमाणानन्त्यभ्रसङ्गात्त । अथ सलयप्यवान्तरसमेदे 
नामीष्रामापेपदेदाद्धेदः । तदुपमानेऽपि समानम् । अथ वक्यादुप. 

ठछब्धसाडहदयस्यारव्यामरतो गवयाथिनो मदीया गेरनन सहद्ीति 
जञानमुपमानम् । असदेतत् । फलाभावात् अन्ञाननि्ात्तेः फरमित्यु 
क्तम् निवत्त; प्रध्वसत्वात् । तथाद-क(नयुतपच्वपसत व ज्न 

मज्ञानमुभयथापि तन्निवृतिः प्रध्वसख पव । प्रमाजनक च भ्रमा. 

णम् । नच रटेयादेवुद्धथः फलम् । तदपय सत कङ्न्तरण सुख 

दुःखादिविनिश्चयानन्तरमुत्पचेः। न च सश्यस्य प्रमेयत्वम् । त 
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उकल्ल(नस्य।फरत्वात् अभ्युपगमे वाऽन्यत्परमाणं वाच्वमिति । अथ गव- 
यज्ञानमुपमानं मदीया गोरनन सरशीति क्षानफरं सादद्यावाञ्छ- 
ननः पिण्डस्तदवच्छिक्न वा सादय प्रमेयमिति । न चेद् ज्ानमन्द्ि 
यजम् , अटव्यां व्यवस्थितस्य गरहावम्थितपिण्डविषयत्वनोत्पत्तेः। 
न चानुभानजम् , लिङ्गष्यापारानुपर्ब्धेः । गोसारदहयन्तु गवये 
गृह्यमाणमप्यलिङ्गम् , व्यधिकरणत्वात् । तथाच मदीया गौरनेन स- 
दशी अस्य तत्छदशत्वग्देति व्यधिकरणतेव । अनुपपद्यमानस्याथ. 
स्यामावात् नाथपात्तिजम्। काञ्दं विनाप्युत्पत्तेः न शाब्दम् । अमावस्य 
च नियत विषयत्वम् । न चदं स्मरणम्, गचयसःददयस्य गोपिण्डे पृ 
वैमरनयुभूनत्वादतः प्रमाणान्तरफरमेतदित्यादयः परस्य! यदिच 
गो सादद्यावाच्छन्न गवयपिण्डमिन्द्रियाथस्तान्नकर्षादेवोप्रखभते तदा 

प्रत्यक्चषफटमेव न प्रमाणान्तरफलम् । तत्न कि स्मरणापेक्षमिन्द्रियमेवं 
ज्ञान जनयति अनपश्च वति । अनपेक्षस्य ज्ञानजनकत्वे अप्रसद्धगे।- 
पिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्स्यात्। अथ पिण्डमान्नस्मरणेऽदवादिपण्डस्म- 
रणे स्यात् । अथ गवयसादद्यावाच्छनश्नस्मरणापेक् जनकम् , तत्रापि 

यदि स्मरणम.जमपेक्षेत । गज्ादिस्मरणेषि स्यात् । अथ गापिण्डस्म. 
रणापेक्चम् । तन्नापि किं गोपिण्डमाच्नस्मरणमपेक्चषते गवयस।डहयाव- 
च्छिन्नं गापिषण्डस्मर्ण वेति। गापिण्डमात्रस्मरणेऽदवादिपिण्डस्म 
रणपि स्यात् । गवयादि साद इया वच््छिन्नगो पिण्डस्मरणापेश्ित्वे पूर्व. 
मेवानुभवो बाख्यः । तदन्तरेण सस्कारानुत्पत्तः स्मरणस्येवामावात्। 
अतः सविकर्पकनज्ञा(नाभावेऽपि गवचयसाहदयावच्छिन्ने गोपिण्ड 
पूवेमजुभवोऽभ्युपगन्तव्यः। येन हि सस्कारात्पत्तौ स्मरणान्मकीयया 
गवा सदश्चोऽयं गवय हति ज्ञान स्यात् । पूवे च गवयस्रादश्याव- 
च्छिन्नगोपिण्डेऽचुभवपरसिद्धौ गचयोपरम्भान्मदीया गोरनेन स 
शश्यीति कथमेतत् स्मरणे न श्यात् । तथा पृष्टो अर्बीति षतत्छदशी 
मयापङच्या, न तु प्रमाणान्तरं निर्दिशतीति मन्यमानः अश्चस्तो 
भगसानन्तभौचमादहेति । 

सन्ये तु यथा गोगेवयस्तथेति वनचरताक्यात्सादश्येपटम्मे 
सत्युपजातसंस्कारस्य।रव्यां परिश्नमतो गोस्ाषटदय।वचिदछभ्नसकवद- 
पामे सति अविनाभाव सम्बन्धस्मरणानन्तरं तथा चायगोसहशच ६ 
जलानमुपमान मस्बन्ते, तस्माद्चागन्तरं मवयनामेति क्षशाकीशिखस्ब - 
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न्धप्रातिपत्तिः फर सक्ञासश्ञिरूपम् , सन्ञावाच्छश्नो वा पिण्डः प्रमेय. 
मिति । नच चाक्यादेव सकेतप्रतिपत्तिःःगवयपिण्डस्य परोक्षत्वात्, 
प्रत्यक्षं सक्ञाकमंति, सूतजव्याघातान्च। न युक्तमेतत् । बाक्ष्यदेव स 
तस्य प्रतीतत्वात् । तथाहि-क्षारश्ववाकयस्यायमथो यो गोसहशः 
स गवय हत्येवं व्यवहत्तैव्यः । स च वाक्यादुपलन्धसङ्कतः साद 
इयावच््छिन्न पिण्डमुपरुममनः परं व्यवहरति-अय यवय-दति, न 
तु सङ्कत प्रतिपद्यते प्रतिपिण्डमन्य्रापि सङ्केतप्रसद्क।त् । तथाहि-यज्न 
यत्र गोत्वे पश्यात्ति तत्न तत्र गोशब्दः प्रयोक्तव्यः, तस्माश्चासावथेः 
प्रतिपत्तव्य इति सङ्कतग्रहे सत्ति गोपिण्डापलम्भ।दयं गोरिति प्रति- 
पश्यते, न तु गोनामति, व्यवहाराभावप्रसङ्गात् । न तु सूत्रभ्याघ्ा- 
तः, प्रत्यक्षशाब्दस्य ददप्रमाणेपलक्षणत्वात् । ददपमाणपरिषच्छिन- 
य॑ क्लक्गा प्रवतैते। यथा देशान्तरव्यवस्थितोऽपि पिता स्वपु्नस्यन- 
म कराति-यक्षदत्तनामासौ-दति । अथ जातिशब्दस्य प्रत्यक्ष प 
वाथ सङ्केतः, न अतीग्द्रियेष्वसखङ्धेतप्रसङ्धात् । दष्ट च मनःराब्द्- 
स्यातीन्द्रियेपि मनाक्ति दढप्रमाणपरेच्छिन्ने सङ्धतः। तथ। अथं गवय 
इति कथ पुनभेवान् जानातीति परेण पृष्टो वनेचरेण ममाख्यातमिति 
वचनमेव निदि्ति, न तु सहदयासमा्तपन्नमिंति । कारकेण च 
व्यपदेशो यथा चक्षुषा प्रतिपन्नमनुमानान्च प्रतिपन्नमिति । तथानिः 
विषयवाच्यप्रमाणम्। अथारित सक्षासक्लिङूप प्रमेवम् । न । सम्बन्धप्र. 

तिपत्तः फर्त्व सम्बन्धिनः प्रमेयत्वानुपपत्तः । अथ सम्बन्ध श्व स. 

म्बन्धिनः प्रतिपक्तिरेषोभयनिष्ठतयोपचारेणासिधीयते । तथापि न 
सक्षासश्िरूप प्रमेयम्, सक्ञायास्तदामावात्। अथ स्वयमुश्चायं शब्द 
प्रतिपद्यते । न । विवक्षाक्रमेण शन्द्रोत्पत्तिकाले सादश्यन्चानस्यप्रमा 
णस्यासम्भवात् । अथ जगतो चिस्तीणतया काचदुर्पन्नो गवयश्च- 
षदः प्रमेयः । न । तस्याश्चूयमाणस्य परमेयत्वाजुपपत्तः। भथाप्रतिवन्ध. 
सन्तानन्यायेन दुरं तस्यागमने ब्रह्मभाष्तस्यागमनं स्परत् । मथ 
स्म्रतिसमारोपितस्य गवयश्यब्दस्य प्रमेयत्वम् । न । तत्तकटपनायां 
क।रणामावात् । सारशहयश्चनानन्तरमय गवयनामेति प्रतिपद्यते । 
न चान्तरारे तरस्मृतेरनुप्रवेशे भ्रमाणमस्तीति । सज्ञावच्छिन्नस्य तु 
पिण्डस्य प्रतेथधत्वेन सम्बन्धज्ञानं स्यात्, तस्याभयालम्बनत्वादिः- 
ति। तथा परेणाप्यनुमानादुपमानस्य मेदभुपद दयता यथा तथत्यु. 
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पसहायादुपमानसिद्धनोविशेष इति वाकयूपमुपमानमिष्टमेव । त 
स्थ चागमेऽन्तमाक्षो न दे(षायेति। 

` अथाथापत्तेरनुमनेऽन्तमावांथ दश्ेनाथोपत्तिस्तदष्यनुमानमे- 
वेति वाक्यम् । उद्यत इति दशेनं तस्मादुपलभ्यमानादथोदन्यथा- 
नुपपद्यमानादथस्याप्निः प्रातिः प्रसङ्ध इति । तदुक्तम- 

प्रमाणषटूकविक्षाता यत्रार्थो नान्यथा भवेत् । 
अहृष्टं कट्पयेदन्या साथ।पत्तिरुदाहता ॥ 

इति षरूभदाऽथ)पात्तिः। तत्र प्रत्यक्षपूर्चिका तु यथास्फेटदिलक्षणं 
कायमुपलभ्य तदन्यथानुपपत्या बन्हेदादिक। शक्तिः प्रतीयते । न 
चात प्रमाणान्तरणावनामावग्रहणम्, शक्तेः प्रमाणान्तरागोचरत्वात्। 
अनुपलन्धचिनामाव च लिङ्क न भमवत्येवातः प्रमाणान्तरमेतत् । अ 
यमानयपूर्विका तु यथा घुमा प्रतिपद्य तदन्यथानुपपस्या तद्विशेषः 
प्रतीतिरिति । उपमानपूर्विक) च यथाऽरव्यां गवयदशेनानन्तर मदीः 
या गौरनेन सदशीति गां प्रतिपद्य तदन्यथानुपप्या वाहदाहादिसा- 
मथ्ेप्रतिपात्तः । अथापत्तिप्ूविकातु रूपोापरम्भात्यथानुपपत्याऽव- 
गतस्य चश्चुषः परिच्छेदका शाक्तिः प्रतीयत इति । आगमपूर्विका तु 
जीवति देवदत्ते गृहे नास्तीति वाक्यात् गदे असच प्रातिप्रद्य तद. 
न्यथानुपपस्या वहिभावप्रतिपत्तिः। न च वदहिभावाविनभूतं किञ्चि. 
लिङ्गमस्तीति प्रमाणान्तरफलमेतत् । अमाबपूविका तु यथा सदुप- 
छम्भक्प्रमाणपञ्चकव्याचुच्या देवदत्तस्य गहे असत्वं प्रतिपद्य तद्. 
स्यथानुपपच्य। बदिर्दंशसम्बन्धः प्रतीयते । अन्तमावम।ह-तद्प्य- 
युमानमेव् न प्रमाणान्तरम् । तथा च स्फाटादिकाधणान्नेरतीन्द्ि- 

याशक्तिः प्रतीयत दत्यस्रदेतत् । तस्याश्चरमसहकारिव्यतिरेकेण 
पूर्वमेव प्रातिषेघात् । प्रतिबन्धकाभावविशिष्टे(ऽ्चिसंयोग पवाभ्नेः श 
क्तिस्तत्सद्भषे कायेकरणात् । अ्चित्वं तु निजा शाक्तः सापि प्रत्यक्षे 
व । यश्चानुमानात् सामान्यावबोधे सव्यथांपर्तितेो विक्तिषावबोध 
दति । तद्पास्तमेव । सामान्यविदाषस्य साध्यस्वादिति वदता । उ- 
पमानस्य तु स्मरण।दमेदेऽपि त्पूर्विकार्थापत्तिरनुमानमेव, स्यातः 
पूवमेव ब्रहणात्। तथाच सादश्यावच्छिन्नो गोपिण्डो वाहादिक्तमः 
भैः तत्पिण्डत्वापृबो पलनब्धैवविधगो पिण्डवत् । अर्था पत्तिपूविक।प्थ 
 थ(पत्तिरनुमितासुमानमेव । तथा च रूपोपरन्िः करणकाया 



| । 
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क्रय) त्वात् च्छदक्रयावादति | चश्चुः प्रसद्ध, तश्चाचुमत शाक्त 
मत् करणत्वाद्वास्यादचादात। याचय जावाते दवदत्त गह् नास्ता 

यन्यथानुपपत्या बाहमावप्रातपात्तः। साप्यनुमानमेव, व्याप्तः पूते 
मृन्रप्रहणात् | तथाहि-देवदत्ता बदिर्दैश्सन्बन्धी जीवनसम्बन्धि- 
त्व सति गहरयुप्रलभ्यमानत्वाद्वष्णुमत्रवत् । जावनसम्बन्धत्व 
च देवदत्तस्याथापत्तिवादिनाप्यागमादेवं प्रतिपत्तव्यम् , अन्यथा 
ऽथा पत्तिं प्रवत्तेत । समान चेतदभावपृर्विकायामप्यथौ पत्ताविति । 
प्रपाणपञ्चकाभवनापि जीवतो देवदत्तस्य ग्रहे असत्वभ्रतिपत्तो ब 
हद् यसम्बन्ध्रान्चुमयत । पवमन्यदप्युदाहरणमथापत्तराचनाभा 
चापददननानुमान पकवन्तमनेनांयम् । तयात्पत्त विन।ऽन्यथाचुपः 

पत्तरुपद रोयितुमशक्यत्वादिति । अथ विरोधिनः सरपादोर्बिस्फुनं 
नादिकान्दश्रवणात्तदनुपितौो विरोधिन्येव नकरुखादो प्रतिपात्तिः 
प्रमाणान्तरामेषठ कश्चित् । तदनुभितानुमानमेव, व्यपिः पूवमेव ग्रह 
णात् । प्रयोगस्तु विस्फूजनच्यष्दो भुजङ्गकायो विस्फूजेनराच्दत्वात् 
पृवौपरुब्धेवेविधस्पू जनराब्डवत् । पएवमनुमितः सपः सन्निहितेन 
विरोधघना तद्वान्विस्फूजनशन्दकतृत्वात्पूरवोपलरन्धेचविघादिवदिति। 

सम्भवः प्रमाणान्तरमिष्ठं परेः। तक्निषरधा्थं सम्भवोऽप्यविनाः 
भावित्वादनुमानतेवति वाक्यम् । यज्र हि स्रहसनं तत्रावदथं शतं स 
म्भवतीत्यविनाभावस्य ग्रहणात् । तथा च सहस्र स्वखमुदायिश- 
तवत् सहश्लत्वात् पृवापरब्धस्रद स्नवत् । 

कायोनुत्पादेन कारणाभावः प्रतीयत इत्यभावरूपतयेव प्रमाणा. 
न्तर्भितति के{चत्। तान्नेषघ्ाथं न परं सम्भवोऽभावोप्यनुमानमेवेति। 
यथोत्पन्नं कायं कारणसद्धाव लिङ्गमविनाभावस्य पृचमेवन्नहणात। 
तथा अनुत्पन्नं कारणासद्धवि, कायायुत्पादस्य कारणामावेनाभ्यभि- 
चारात् । तथाच कायौनुत्पत्तिः कारणाभाववती कायातुत्पत्तित्वात् 
उभयाभिभतकायोनुत्पत्तिवत् । एवं प्रतिबन्धकाभावः परत्यक्षादिसा- 
मग्रीषु सम्भवतीति परत्यक्षादिष्वप्यन्तमावोऽभावस्येति द्रष्टभ्यम् । 
अथ सदुपरम्भकप्रमाणपञ्चकन्याच्स्या वस्तुनोाऽभावस्य ग्रहणमिति 
परमाणान्तरमभावः। यथाहि भावांशपरिच्छेदे भावस्य व्यापारस्तथा 
तद भावपरिच्छेदे अमावस्याप्यभ्युपगन्तव्यः। तदुक्तम- 

प्रत्यक्चाद्यवतारस्तु भावांश गद्यते यदा 
उ्यापारस्तदभावस्याप्यभाांशे जिधुक्षिते ॥ 
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तथाहि-न प्रत्यक्चषण।भावस्य ग्रहण तेन सम्बन्धामावात्। 
सम्बद्धं चत्तमानं च गद्यते चक्षुरादिना ॥ 

परत्यक्षाभावादनुमानस्याप्यब्रत्तिः, तस्य सम्बग्धिग्रहणापेोक्ि- 
त्वात्  पवं शब्दस्यापि । उपमानाथापस्योश्चाव्यापारात् प्रमाणप. 
खक।भावेनेव प्रमेयाभावस्य ग्रहणमिति । तदुक्तम्- 

प्रमाणपञक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु सत्ताव्वोधाथ तचत्राभावप्रमाणता॥ 

नन्वेवं तहि व्यवहितेप्यथं प्रमाणपञ्चकठ्याचृत्त. सद्धावादभाव 
ग्रहणप्रसङ्कः । न बस्तुश्रहणप्रतियोगिस्मरणदेरपि व्यापारात् । 
तदुक्तम्- 

गहीत्वा वस्तुसद्धावं स्म॒त्वाच प्रतियोगिनम्। 
मानसं नास्तिताक्ञानं जायतेऽक्चानपेक्षया । 

वस्तुना भूतलादेः सद्भाव गृदीत्वा प्रतियोगिनं घटं च स्मुत्वा 
इन्द्रियव्यापारं विनेव मनस प्रतिपदयते-नेह भूते घटो ऽस्ति-इति। 
तथा देवकुलं दष्रा बहिर्निगतो देशान्तरव्यवधानादिग्द्रियसम्बन्धं 
विनापि परण नारस्तितां पृष्टः तदेव प्रतिपद्यते । तवुक्तम्- 

वस्तुमात्र गरहीत्वापि पश्चात् किञ्चित् स्मरक्नपि। 
तत्रान्येनास्तितां पृष्टस्तदेव प्रतिपद्यते ॥ तथा- 
परत्यश्चादेरनत्पात्तः प्रमाणाभाव उच्यते। 
सलात्मनः परिणामो वा विज्ञान वाऽन्यवस्तुनि ॥ इति। 

सर्वतेतदसत् । प्रव्यक्षादिनेवाभावस्य प्रतीतेः । तथा चा 
क्षव्यापारादिह भतल घटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्पद्यमान इष्टम् । 
अथेन्द्रियाणां भूतलग्रहणे व्यापारो नाभाव इति चत् । न । भतल 

प्रहणे प्रमाणाभावात् । विशषणस्य हि पूवं ग्रहणं पश्चाद्धिशञेष्यस्य 

मूतर च विशोप्यमिति न तस्व पूवे श्रहणे प्रमाणमिति । उपेत्य: 
वादेन तूच्यते । यदि षस्तुमा््रहणे सति प्रतियोगिस्मरणम् । घटा" 
घसद्धभूतलोपलम्मेपि तस्स्मरणे नास्तिताक्ञान्रसङ्गः । अथ विशिष्ट 
घस्तुप्रहणे सति ्रतियोगिस्मरणम् १ ति येन विशेषणेन विशिष्टं 
वस्तु तद्वस्तु पचै प्रतिपचभ्यमिति किमेन्द्रियदिव प्रतीयते प्रमाणा 
न्तर।दवेति । इन्द्रिवादेव प्रतिपस्यभ्युपगमे कथं नाभावः प्रत्यक्षविष- 

यो विदिष्टतायास्तद्रपत्वात् । न चानुमानादृढयपारे प्रमाणमस्ति । 
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यदि चान्यया प्रमाणपञ्चकञ्याचुतस्यैव विशिष्ठता प्रतीयते, तत्राप्य 
न्यचस्तुग्रहणाभ्युपगमे विहिष्टताग्रहणमेवाभ्युपयाप्रेत्यनवस्था 
स्यात् । तस्म्रादान्द्रयणवतरपद्ाधावावक्त भुनटलमुपलभ्य प्रातयां 
गिन स्मरतात्यस्युपगम घटाभावस्य प्रतातत्वादट प्रमाणपञ्चक 
व्याइत्यात। सदशप्रकारकस्येवासदकशेप्यन्वयत्यतिरकभ्यां व्याः 
पारापरञ्धन प्रमाणपञ्चकापरेच्छये वस्तुन्यभावस्य प्रमाणतेति 
घाच्यम् । न चेन्द्धयण सम्बन्धाभम।वादग्रहणम् | तस्य कार्यणव स 
इ।वसिद्धेः ¦ तथा च परेणाप्यपरोक्चक्ञानसद्धावेनेन्दयाथयोर्योभ्य 
तालक्षणः सम्बन्धाऽभ्युपगतः। स च रूपरादाचिवामषेप्युपगन्तव्यः, 
कायस्याभयत्राविक्ाषात् । तथा वेकशेषिकेरप्यपरोक्चक्ञानसद्धावने- 
न्द्रियाथयाः षोट। सम्बन्धाऽभ्युपगत इत्यभावन वशाप्रणावेजेष्य. 
भावा.ऽस्त्यव । तेन हि सता अपरोक्चक्ञानोान्पत्तः। न हि सदुपल. 
म्भक्प्रमाणपञ्चकव्याच्रस्या त्वभावग्रहण कथं षडव प्रमाणानीस्यवधार- 
णम् । प्रमाणाग्रहे तस्यानुपपत्तः। नहि सदुपरखम्भकप्रमाणामावस्य 
परिच्छेयत्वेन्यत्तस्य परिच्छदक प्रमाणमस्ति। अथ प्रमाणपञ्चका 
भावस्यानेकत्वात् कथित् कस्यचित् व्राहको भवति, पव तर्हिं तस्या 
प्यन्येन ग्रहण तस्याप्यन्यनत्यनवस्थास्यात् । न च प्रमाणव्यक्तेरने 
कत्वात्तदग्रहणे तन्निष्ठस्य षडवत्यवधारणस्य सम्भवः स्यात् । वैः 
शाषिकाणान्तु प्रमाणव्यक्तीनामानन्त्यऽप्येक् लक्षणमुपम्रादकमस्तीति 
युक्तं प्रमाणच्रहणे सत्यवघारणमिति । यच्चेदं-देवकुलमत्र दष्टा नि 
षक्रान्ताऽन्येन पृष्ठस्तदव हस्त्यादेनास्तितां प्रतिपद्यत~दध्युक्तम् । तन्न 
अस्य स्मरणत्धात् । यद्यापि पुव हस्ती नास्तीत्यादि सविकर्पक्र 
कषान नोत्पन्नम् , तथापि हस्त्यादययभावविग्िष्टे देवकुले निविकरपक 

लानमुत्पन्नम् । अन्यथा हि यदाह दवकुरूमद्राक्षन तदात समीप. 
वत्तिनं हस्तिनमिति प्रदनानन्तर स्मरणं न स्यात्। तत्त॒ ष्टम् यस्य 
वस्तुनः पूव नाभावः परिच्छिन्नः तत्र परग्रहनानन्तरं सशेते। न नि. 
रोष्चितं मया कं तत्र देवदत्तोसस्त्युत हस्तीति । न चेदनीमभावं 
निदिचनोति आगमस्यापि प्रमाणान्तरेणाथेतथामावप्रतिपात्तिः । ना 
पोपदेशंन कदाचित् सम्भकात्। अतः पूवमेव हस्त्याद्यभावस्व प्रती. 
तेयुक्तमेतत् स्मरणं -न मया तत्न हस्ती इष्-इत्यादि । अभावस्य च 
प्रतेयत्वं क्षणमङ्ञावसर व्यवस्थापितम्रघति ॥ 

७५ स्र ० प्रथ 
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अथानिर्दिष्टप्रवक्तकं प्रवादपारम्प्यं यथह वटे यक्ष; प्रतिवस 
तीति। अस्यापि यदि प्रमाणान्तरेणार्थतथ।मावप्रतिपात्तः नत्तोपः 

देशाद थोन्तरत्वमित्याह तथे तिद्यमवितथमास्तोपदेश्च एव । तथाहि 
पूैप्रमाणानि नार्थान्तरं तथैतिह्यमप्यवितथं यथाथमाप्तोपदेश्च पव 
न प्रमाणान्तरम् । विपयेये त्वप्राम!ण्यामेाने । 

अथ प्राक् सूचितस्य पराथानुमानस्य व्याकरण।ये पञ्चावयवने- 

त्यादिप्रकरणम् । पराथानुमिति लक्ष्यनिर्देशः । पञ्चावयचन वाक्य 

न स्वनिधिताथप्रतिपादनमिति लक्षणम् । स्वनिश्चताथः साध्यः 

प्रतिपाद्यतेऽनेनेति स्वनिभ्चितायध्रतिपादनं छिङ्गं तत्पश्चाचयकेन वाः 

क्येन सहित पराथमनुमानम् । प्रतिपत्तिर्वा प्रतिपादनं स्वनिश्चिता- 

विषयं ज्ञानं पञ्चएवयवेन वाक्यन जनितं यततः कारकसरमूहात् भवः 

ति तत्पराथमनुमानमेति साध्याथवाकयाथवादेनां भ्याख्यानम् | 

लिङ्खवाकयाश्रपक्चे त्वयैतऽनेनत्यथौ किष्कुं प्रतिपाद्यत इति प्रातप्राद्न 

पञ्च(वयवेन प्रतिपाद्यमानं छिङ्क पराथानुमानमिति । यादे वा स्व 

निश्चितार्थध्रति पत्तिः प्रतिपादन, तश्च पञ्चावयवन वाक्यन जानेतं प 

राथमनुम।नमित्ति । नन्वतस्मिन्पक् कथ स्वाथाद्वाशष्यते पराथा- 

नुभानम । चक्षुरादिना शब्देन वा छिङ्गं प्रतिपद्य तस्मात्साध्य प्र 

तिपद्यते इति कुतः स्वार्थपरा इति मद् इति । न च परसम्पादेताः 

छब्द प्रतिपद्यत दति विक्षः, चक्षुरादरपि परसम्पादेतः 

स्वात् । शाब्दरूपतावैलक्चषण्य तु वेधम्यमात्रमव । अतः साध्यवाक्या 

पक्षा दोषाजुपपत्तरभ्राह्य इति । तथा च केवरं लिङ्ग चक्युरादिना प्र 

तिपन्न साध्यप्रतिपत्तो स्वार्थानुमानमराच्दसहितम् । शब्दस्ाहत तु 

पराथानुमानमिति विषः । तस्मरादिव्यनन समथलिङ्गपरामकानन्तः 

र्रनित्य पवायमिति साध्यप्रतिपत्तः सबदनाश्च साध्यमेव वा. 

कयार्थः । तस्मादित्येवमन्तमेव वाक्यम् । दोष चाभिप्रायानेकेदनमे- 

ति। नत्वा साध्यवाकया्थपक्चे बाघकानुपपत्तेरित्यरमतिचिस्तरेण। 

पस्य सडह वाक्यस्य विवरणम् -पञ्च।वयवेनेव वाक्येन, न ह्यव 

यवेन दृश्षावयवन चेति । कषाम { सलश्ायतवपरताव्युत्पन्नाना स्व. 

निश्िताथप्रतिपादन पराथमनुमान विक्षयम्। 
सथ निरवयवत्वाद्वाक्यस्यानुपपन्नमतत् पञ्चाक्यवेनति । तथा 

च वणानां न समुदितानपमरथप्रतिपादकत्वम् , क्रमभाविनामाश्युविनाः 
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शित्वेन समुदायासम्भवात् । न व्यस्तानाम्, पएकस्मादेवाथप्रतीः 
तावन्येषामुञ्चारणवेयथ्यात् । उपलभ्यने च शब्दादुश्चरिताथंप्रतिप- 
त्ति; । अतस्तदन्यथानुपपच्या वणकलापाद्तिरिच्यमानः स्कारात्मा 
प्रतीयत इति । तथा गोरिति शब्दोश्चारणादमिन्नाकार धिज्ञानं श्रो 
व्यापारादुत्पद्यमानं इष्टम् । न चद सशयविपययन्यतिरेकादवयवि- 
क्ानवदभिन्नम् वेना भवतीति । वर्णोच्चारण तु स्फोटस्वरूपाभि 
व्यक्तय क्रियत इति न व्यथम् | 

असदेतत् । पूववणोनुगृहीतस्यान्त्यवणस्य स्वानुभवसहकारिणो ऽ. 
थेप्रतिपादकत्वात् । तथा चेकस्मिन् वणे क्ञाते तेन क्रियते स्षस्कारः, 
पुनद्धितीयवणे ज्ञानं तेनापि पूववणसस्कारसदहकारिणा सस्कार इति 
क्रमे णान्त्यवणज्ञानम् तस्मात् पूवसंस्काराभिग्यक्तावरेषवणोनुस्मर- 
णे सत्यन्त्यवणादर्थप्रातपात्तिः। न चैव घटाच्नुमवजनिनसस्कार- 
स्याुभवान्तरसहकारणः सस्कारारम्भकत्वनानिप्रसङ्गः । तत्र वि. 
दिष्रादष्टाभावात् तदमावस्तु कायाभाषनेव ज्ञायत इति। स्च 
क।थस्य सद्धावाद्िशशिष्ठाऽ्टष्ः कारणत्वेन कट्प्यत इति । 

अन्ये तु शब्दार्थोपमोगप्रापकाटष्टनियातरिताः पृवेवणोचुभवज- 
नितसस्काराः पृववर्णेष्रकं स्मरणमारभन्ते, तत्सहकारी चान्त्यो 
वणे; पदम् । यदि वा स्स्कारमेकं विचित्रमारभन्त, तस्माश्च पूवे. 
वणीष्वकं स्मरणमिति । 

अन्ये तु पूवैवणानां तज॒क्ञानानां चातीतानामम्यन्त्यवणंसदह- 
कारित्वमन्वयन्यनिरेक।पपत्तः, यथादि वत्तमानस्य कारणत्वमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां विज्ञ(तमेवमतीतस्यापीति । यदि वा पृववणविनाश्ा- 
स्तञ्जलानप्रध्वसाश्च समीपवार््तनाऽन्त्यवणसहकारण हनि श्ण. 
थापा्चः । पवविधकद्पनानमभ्युपगमे च चणोंच्चारणवेव््यमेव 
स्यात् । न च स्फाराभिव्यक्तमुच्चारणम्, समस्तव्यस्तविकस्पाचुप- 
पत्तेः । न ॒सलमस्तरमिव्यञ्यते, समुदायानभ्युपगमात् । न व्यस्तैः, 
पकंनवाभिव्यक्तो रेषाच्चारणवेयथ्यप्रसङ्गात् । अथ कठपनाऽऽश्र- 
यते साथगप्रतिपत्तावपि समयंल्यलं स्फोरपरिकल्पनया ¦ अभिन्ना 
कार च ज्ञानमन्त्यवणेविषयं वणत्वविषय वा । यदि षा घनावास्थ. 
तिप्रत्यक्षेष्विव वर्णेषु भ्रान्तमाभेन्नाक।रं विक्षानमिति न स्फोरक्लि- 
द्धिः । चनब्दामिभ्यक्तावव स्फारामिन्यक्तावपि दोषा इति समान 
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तया श्ाब्द परीक्चायामेवाभेधास्यनन इत्यलम् । वाक्यकस्पना त्वेक- 
स्मिन् पद क्षानस्योस्पादः सस्कारस्य सङ्धतस्मरणस्य चोत्पद्यमानता 
ततः सस्कारस्य सखङ्कुनस्मरणस्य चोत्ादः पदाथग्रतिपत्तरूप्पद्य- 
मानता पदज्ञानस्य विनदयत्ता ततः पदार्थप्रातिपत्तरुत्पात्तः स्मर. 
णस्य विनश्यत्ता पदश्ञानस्य चिनाश्ः सस्कारस्य द्ितीयपदक्ञानस्य 

चोत्पद्यमानता ततो द्वितीयपदज्ञानस्यात्पादः पृवसस्कारसाचवेन 
पदाथनज्ञानन सस्कारस्यात्पादः सस्कारान्तरस्योात्पचमानता सङ्कत- 
स्मरणस्याप्युत्पद्यमानता पदाभप्रतिपत्तविंनर्यत्ता पृवंसङ्धतस्मरण. 
स्य विनाशः तता द्वितयिपदज्ञानसस्कारस्यात्पादः सङ्तस्मरण- 
स्याण्युत्पादः पदज्ञानस्य बिनदयत्ता पदराथप्रतिपत्तर्त्पयमानता 
पृवेपदाथैप्रतिपत्ताविनारा हइत्यय न्यायः तावद्यवद्न्त्यपदे 
श्षानम् । तेन च कट्पनया तत्सस्काराभिन्यक्तररोषपदाथ- 
विषय स्मरणं जन्यत । तेनच स्वानुभवेन च विशिष्ठमन्त्य- 
पदमव वाक्यम , तस्माच्च वाक््यायप्रतिएत्तिरिति। ननु पदन्ञानोत्प. 
तः पूवंमदष्रवदात्पदाथविषयस्मरणात्पादभ्युपगमे तस्य पदज्ञाना- 
त्सङ्कनस्मरणकारे नाचस्थानमिति पदा्थप्रनिपत्तरूध्य कथं वाक्या. 
प्रतिपत्तिः । न च पद्ाथप्रतिपत्ति विनव वाकेयार्थप्रतिप्र्तिः, अ. 
दशनात् । अथ पदज्ञानादूध्वरं कल्पनया तत्सस्कारेण स्मरणं जन्यते, 
ततः पदज्ञानस्य विनद्यत्तेति सङ्कुतस्मरणकाटे तस्यानवस्थानात् 
पदाथेग्रतिपत्यभाव न वाकय्ाथप्रातिप्तिरिति दूषणं तदवस्थमेव । 
असदेतत् । यक्ये सङ्केतानुपपत्तः। अन्त्यपदं वाक्यमेव । तदन्ता- 
थेस्तु वाक्याथ इति । यदा च पृववणतनज्ज्ञानादूध्यं कल्पनया त. 
त्सस्कारणः स्मरणं जन्यते ततः पदज्ञानस्य विनभ्यत्तेति सङ्कतस्मर- 

णभावविशिष्टोन्त्यो वणेः पदम् । तदेषा वाक्यकदपना । अन्यथा पू- 
वैवर्णेषु ज्ञानद्वारण सस्कायाद्धिचत्रस्मरणानुग्र्दातेन्त्यो वणः प्रदमि. 

स्यभ्युपगमेन पद।थज्ञानानन्तरं पदन्ञानं स्यात्, वणंज्ञानव्यवधानाव्। 
` अन्येतु पृर्वा्थस्य प्रतिप्रतिसमाधानाथेमन्त्यपदक्ञानानन्तरं क- 

द्पनय। तत्सस्कारः सङ्कतानुभवजनितसस्कारश्चेकं स्मरणपरारभ- 
ते । ततः पदाथं्ञानस्योत्पादः पदज्ञानस्य विनश्यत्ता स्मरणानुभ 
वयोश्चाविराधः ईति । ततः स्मरणानुभवावाशिष्ठादन्त्यपद्ाद्वाकया- 
येप्रतिपत्तिरिति , 
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अन्ये तु यद्यप्यन्त्यपदज्ञानानन्तरं सङ्कतस्मरणात्पदा्थाववोशर 
सति पद्ञान चिनष्ठं, तथापि पुनस्तास्मिन्नव ज्ञानमुत्पद्यते ततः क. 
त्पनाया तत्सस्कारात् स्मरणोत्पादे सलयन्त्यपदाद्वाक्याथप्रति- 
पात्तरेति | । 

असदेतत् । शब्दस्य विरम्य व्यापारप्रतिषेधात् । एकदा पद् स्व- 
विषय्ञान छृत्वा पुनने करोतीति । 

अन्ये तु प्रतिज्ञादिपदस्य पदान्तरोज्चारणकाटठेऽप्याकाश्ते पदा. 
न्तरारम्भकत्वेनात्रस्थानं तवद्यावदन्त्यपद्म, ततः पञ्चमिः पप्र 
श्रोच्देशे वाक्यमवर्यावभुतमारभ्यते, ततो वाकयार्थप्रतिप्तिरि. 
ति। निरस्तं चतदनुभवेन। न दि पवपृ्वपदस्योत्तरोत्तरपदकाङे 
सवंषां च वाक्यकालञनुभवोऽस्तीति । | 

अन्य त्वेकस्मिन् पदं ज्ञानं तन क्रियते । संस्कारः पुनद्धितीयप. 
द्ज्ञानं तन प्राक्तनन सस्करारेणान्यः सस्कार इति त(वद्यावद्न्त्यप- 
द् क्च(नमिति। ततः प्राक्तनसंस्काराभित्यक्तौो पदचतुष्यविषयं स्म. 
रणमुत्पद्यत । तद्विशिष्ट चान्त्यपद् वाक्यमिति । न चात्राजुभवेन 
विराधः, कारणांशस्येव कीत्तनात् । 

अन्ये स्मरणनाचुभावस्यावेराधं सन्यप्रानाः कर्पनामाश्रयन्ते। 
पदज्ञानात् सङ्कतस्मरणस्योत्पाद्ः पदाथंप्रतिपत्तरत्पद्यमानता ततः 
पद्ाथज्ञानस्येत्पादः पूवपदज्ञानस्य विनद्यत्ता द्वितीयपद्क्ञानस्यो. 
त्पद्यमानता ततो द्वितायपदज्ञानस्यात्पाद्ः पदाथक्ञानस्य विनद्य. 
ता पदक्ञानस्य वनाचः सङ्धतस्मरणस्योत्पद्यमःनतेत्यनेन क्रमणा. 
न्त्यपदेश्चाने सति वाक्याथप्रातपन्तः । न चात्र पएृवेपद्पदा्थानुस्मर- 
णन प्रयाजनमास्ति । तत्कायस्य विनद्यद्वस्थपदक्ानेनव कृतत्वा- 
त् । पूवपदानुरक्ते हि द्विरतायपदे ज्ञानमुत्पन्नं तदनुरक्तं तृतीयपद्- 
मिव्यक्चषपदायुरक्तमन्त्यपरदामाति वाक्यम् । 

पतश्नाखत् । यथादि दण्डीति ज्ञान दण्डानुरक्तमेव नेव द्विती. 
यादि पदज्ञान पृवपदानुरक्तमिति । न चायं नियमः सम्मवति--पूरव. 

पदानन्तरमेव द्वितीयादिपदोश्चारणं कतिपयकारव्यवधघनेऽप्युशच।. 
रणेऽरथग्रतिपत्तिदशनादिति पूर्वैव कल्पना न्याय्या । अथास्त्ववं वा. 
कयपरिकद्पना वाचकत्वं तु निषिध्यते अन्वयन्यतिरेकाभावात्, 
पदारथेभ्यस्तु चाकयाथेप्रातिपत्तिः । यत्र हि प्रप्ाणान्तरेणापि पदाथ. 
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प्रसिद्धिस्तत्रान्तरेणापि वाक्यं वाक्याथेप्रतिप॑त्तिरषठा । यथा- 
पदयतश्चक्षुषा रूपं हेषाशब्दं च शुण्बतः। 
खुरनिक्षपशब्दं च दतोऽश्वो धावतीति धीः ॥ 

तथाच दूराश्वक्ुषा दवतं रूपमुपरभ्य हषाशब्देन वाऽइवत्वजाति ` 
मनुभिनोति खुरनिक्षेपशब्दन च धावनक्रियामवगत्य वाक्यं विनापि 
वाक्याथ प्रतिपद्यत । सत्यपि च वाक्ये पदाथानामप्रतिपत्तन वा- 
क्याशभ्रतिपन्तिः, यथा प्रसिद्धपदार्थैः कावभिर्विरचत वाक्य इनि 
तस्मादामिहितपदाथानां आकांक्चायोग्यनासन्निधिद्वारेण वाक्याथग 
मकत्व्मिति । न युक्तमनत् । शब्दस्या प्रामाण्यप्रसङ्गात् । तथा च 
पद् रुपस्य तावदप्रामाण्यमयुवाद कत्वात् । तदुक्तम- 

पद्मम्यधिकामावात् स्मारकान्न विहिष्यने। 
यचख्चाधरक्य भवेदेलप्त स पदस्य न गाचरः॥ 

वाक्यन्तु पारम्पर्यणाप्यवाचकमिनि कथं शाब्दः प्रमाणं स्यात्| 
अथ पदररभिहितानां च पदाथानां गमकत्वादिति पारम्पर्यण शब्दः 
प्रमाणम् । तरिं श्रोत्रपरि।च्छश्नस्य शाब्दस्य) थरपारच्छद व्यापारादिः 
ति पारम्पर्यण प्रत्यक्षस्यापि चादनाविषय सन्निधिप्रामाण्योपपत्तेःकथ 
चादनेव घमं प्रमाणम् प्रमाणमव चादनतिनास्याचधारणस्यव्याघातः। 
वाक्यस्याथपरिच्छद् कत्वानभ्युपगमे च प्रमाणान्तरासम्भवात् प- 
दाथानां प्रत्यक्षादिष्वन्तमाव्िन्तनीयः। तजन्द्रियाथसन्निक्मण स- 
ह व्यापारानुपलब्धेने प्रत्यक्षरन्नभावः । अविनाभावस्याचुपपत्तनी. 
चमने। अचुपपद्यमानाथोसम्भवान्नाथापत्तौो । उपमानाभा 
वयोश्च नियतविषयत्वमेव । प्रमाणान्तरस्य चानभ्युपगमादयुक्तम- 
तत् । नच पदानां स्वाथेप्रतिपच्तावेव चारेत।येत्वम् | उक्तन्यायेन 
वाक्याथ प्रतिपत्तावपि व्यापारात् । विरम्य व्यापारस्त्वेकमर्ं प्रति. 
पाद्य पुनस्तमव प्रतिपादयन्तीति प्रतिषिद्धः । यच्चेदं विनापि वा- 
क्यन वाक्याथप्रतिपत्तिरित्युक्तम् । तदपरिक्ानात् । वाक्येन दहि 
जनिता वाकयाथेप्रतिपात्तिः, प्रत्यक्षानुमानसम्पादिताः इवतोऽदवो. 
धावतीति बुद्धयः । यद पीदं पदाथ प्रतिपत्तौ सत्यपि वाक्येन बा- 
कथारथंप्रतिपत्तिरिति। तदसत् । पृवेपद्पदा्थस्मरणाचुगरृहा तस्यान्तय- 
पदस्य वाक्षयत्वाच्चावद्यमथप्रतिपादकत्वमिति व्यभिचाराभाषः। 
अन्विताभिधानन्तु न सवपद्ानाम्, एकेनैव क्रियाकारक सं सगा भ्वित- 
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स्य पदाथेस्यासिघाने हाषपदोच्चारणकेयथ्यप्रसङ्गात् । अथान्ध्यं 
(द [+ 1, (9 ० @ ५ [९ 

पद मन्वितामेधायकरम् , तस्यापि पुवपदानपेक्षित्वे तदुरख्च।रणवेय. 
थ्यम् । सपेक्षित्वे तु नास्मत्सिद्धान्ताद्धेदः ॥ 
के पुनरवयवाः तदाह- 

[द भ [क #। 

(भा०) अवयवाः पुनः-प्रतिनज्ञापदेकानिदच्ानानु- 

सन्धानप्रत्याम्नायाः । तत्रानुमेयारेकशोऽचिरोधी प्र 
~ ~ ~ © ^~ ^~ वी तिन्ञा। प्रतिपिपादप्रिषितधमविदिष्टस्य धर्षिणाऽप- 

दरशाविषयमापाद्यितुमुदेशमाचं प्रतिज्ञा । यथा द्रन्यं 
वायुररेति। . 

अविरोधिग्रहणात् प्रत्यत्तानुपानान्युपगतस्वा- 
सख्रस्वच चन विरोधिनो निरस्ता भवन्ति यथाऽनुष्णो- 

ऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोधी, घनमम्बरमित्यनुमानयि- 
® द् (स प [8 

रोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयत्यागमविरोधी, वेशेषिक्रस्य 
© ^~ ^ छ = ® = 

सत्कायामिति व्रतः स्वचाख्रविरोधी, न चाब्दोऽथे- 
प्रत्यायक इति स्वचवचनविराधी। 

(वयो ०) प्रतिज्ञापदेश्ानिदशनानुसन्धानधरत्याम्नायाः, व।क्येक- 
द्कद शत्वात् , न पुनः परोपगता 1जज्ञासखादयः, तेषामश्ाब्द्- 

रूपत्वात् ¦ 
तताऽपदेश्चक्रमणावसररप्राप्तायाः प्रनिज्ञायास्तावटक्षणमुच्यत- 

अनुमेयादेशोऽविरोधी प्रतिज्ञेति । अनुमयः प्रतिपिपादयिषितधमः 
विशिणठा घर्म । घर्मविरिष्टता दह्यस्तित्वाद्यपेक्षया सवपदाथ ध्विति 
प्रतिपिपादयिषितप्दम्। यो हि धमः प्रतिपादयितुमिष्ठः तद्धिश्ञि 
ष्ठ धमी पक्षः । तस्योदेशामात्रं प्रत्यक्षादययविरुद्धम् परेषामनेश्चिता- 

ज * ज 9 # भ भ क 

थोमिधायक् वचन प्रतिज्ञेति । अपद्श्तस्य दतोविषयापादनमथैः 
प्रयाजनमस्येति प्रयोजनो पन्यासः। प्रयागस्तु--प्रतिन्ञा इतरस्मात् 
भिद्यते प्रल्यक्चाद्यविरुद्धानुमयेोदिशत्वात् । यस्तुन भिद्यतेनचासा- 
वेवं यथोदाहरणादिरिति । अनुमेयोदेश्चे षा प्रतिक्षेति व्यवहत्तैव्यम् 
यथोक्तानुमयोदेशत्वात्, यश्चैवं न ग्यवदहियते न चास्रावेवम्, 
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यथापदेहा इति । उदाहरणन्तु यथा द्रव्ये वायुरिति। ननु चासा 
धनाङ्ख प्रतिक्ञावचन तदन्तरणापि सम्बन्धवचनमात्राद्थग्रतीतेः। 
तथा{हि-यद्यत् कृतकन्तत्तद निव्यं दष्टं यया धरः तथाच कतकः 
राब्द इत्यत्र सामथ्यादेव प्रतिज्ञार्थासिद्धग्यथे तदामिघानम्। अच्र 
च प्रमेयस्य प्रमाणेनव सिद्धः सामथ्यं किरूपमिति चिन्त्यम् । न 
प्रत्यक्षस्वरूपम् , दन्द्रियाथसक्िकर्वेण विप्रतिपत्तिविषयस्यापरि- 
च्छदात् । पवमागमेनापीति । अथानुमानमेव सामर्थ्यं तद्वकयमर्थ- 
प्रतिपत्तौ पक्षघमत्वादिकम् आपेक्षत इति । प्रतिक्ञाच्रचनमन्तरेण सप. 
क्षासपक्षाप्रविमागे सति तद् थाप्रतीतेन गमक्मिति । अथाभिधीय- 
मानाचुमानव्यातिरकणान्यदनुमानं प्रसतुतानुमानसामथ्यम् । न । त- 
स्याप्यविनामावानपेस्ित्वे न गमकलत्वम्, प्रतिज्ञावचन च विना तदर्थ. 
प्रतातरिति पृवदाषानुषङ्गात् । न चामिप्रनार्थप्रतिपादनायानुमानोप- 
न्यासकार तदथंलिद्धयेऽनुमानान्तरं पश्यामः1 न च छृतकत्वानि. 
त्यत्वयोः सामान्येन व्याप्त्यभिधान। सम्थंसाधघनस्य शब्द् पवोपस- 
हा राद्धिज्ञ।यते--अत्रवानित्यत्वमस्यामिप्रेतमिति, सम्बन्धासिधानस्य 
विसद्धाविसुद्ाभिप्रायणापि समानतया विवेकग्रतिपत्तरभ।वप्रसङ्गात्। 
सरथ यद्यत ईरतकन्तत्तन्नित्य टष्रमिति व्याक्षिवचन विरुद्धवदी अ. 
नित्यत्वेन च तकत्वस्य व्याप्िवचन तस्ववादीति विनिश्चयः । तन्न। 
छृतकत्वनित्यत्वयोः व्याप्तिः प्रतिपादयतुमशक्यात । तथा चन 
रृतकषु घटादिषु नित्यत्वं नित्येषु चाकादादिषु कृतकत्वमिति ₹- 
न्तदषेण गताथेत्वात् कथ रुद्धत्वम् । यदा च नित्यः शब्द 

इति प्रतिज्ञाय कतकत्वानित्यत्वयन्याप्ति चते। तदाभिप्रता्थविप- 
रातेन व्यात्चिकथनाद्विरुद्धवाययमिति विदष।ध्यवसायो भव्येव। 
ननु हनित्यानित्याभिप्रायणेवापि नित्यः शब्द् इति वचचनसम्भवात् 
प्रतिक्ञ।वचने सत्यपि तच्वातकत्ववादिनारनिश्चय पव । न । चचनेत- 
वामिध्रायविशषप्रलिद्धः । न हि तक्नरणां वचनादहतेऽमिप्रायाववोधे 
प्रमाणास्तरमस्तीाति नित्यवचनान्निच्यामिप्राय पव निश्चीयते । अनि. 
प्रायार्तरकद्पनायां प्रमाणाभावात् । अत पव वादिप्रतिबाङ्कनोञ. 
यपराजयव्यवस्था प्रादिनकेः क्रियते । यत्राप्यन्यथा यतिपद्यमानाः 
विचित्रामिप्रायतया प्रकरणाथंमन्यथा बुवते । त्रापि वचनविशेष- 
भवाभिप्रायविश्चेषोऽनुमेयः । विवक्षान्तराद्वचनान्तरानुत्पत्तेः । अभ्यु. 
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पगमे वा सम्बन्धवचनादप्यानेश्चय पव स्यात्--कि मिर्यविवक्षातः 
छतकत्वानित्यत्वयोः सम्बन्धवचनमुनानिस्यत्वाकेवक्षात हति । अ- 
थ हेतुतद्भावव्यवस्थाया वास्तवसम्बन्धविशक्ित्वाद्वपरीतविवक्चषया- 
पि कृतकत्वानित्यत्वयारम्त्येव सम्बन्ध इति गपमकःत्वम् । तिं नि. 
त्यत्वासिप्रयेणापि पव॑सम्वन्धमुपदशहोयतस्नस्ववादित्वं स्यात्, 
प्रकारान्तरेण सम्बन्धोपदङशनस्प्रवाभावात् । तथा प्रतिक्लावचनं षि. 
ना सन्दिग्धविवयस्ताव्युत्पन्नपुरराव्ापाणां परमथविक्षम्वाकांश्चा- 
प्रतिपत्तो वादिनो विक्तोषण पुरषमात्रस्य प्रमयमात्रप्रतिप्राद्नाय प्र. 
वत्तमानस्योन्मत्तवादिन्वे स्यात् । अथ विवादात् पुरुषविशेषस्य प्र 
मेयविश्छोषपिश्चित्व प्रतिपात्तः, तहिं प्रतिज्ञाम्युपगतव, विवादस्य त. 
दूपत्वात् ! प्रतिज्ञा दि प्रातियोगिप्रतिन्ञान्तरमपक्षमाणो विवादः। 
साधनसाहेता त् प्रनिज्ञति। नच शाख्रादेव यथाक्तावक्ाषप्रतिष- 
त्तिः, अनुमानापन्यासक्राखे तस्याप्रमाणत्वातत् । पामाण्ये वा किम 
नमानेनति । तस्मात् पराथानुमानभिच्छताव्य कायं प्रतिन्ञावचन- 
भमिति । यच्चदम-- 

अशादथगतेः शक्तिः पक्षहतुविधानयोः। 
नाथं नन नयानास्ति स्वतः साध्रनसस्थितिः॥-- 

इत्युक्तम् ! नचाथस्याशगनोा सामथ्यै न निषिध्यते । केवलयोश्च 
पक्चहन्वामघानयानाथपररच्छद सामथ्यम् अवयवान्नरसद्धव च 
स्वा्थापस्थापनद्रारण स(मथ्यमिष्यल पव । अन्यथा हेत्वाभधान. 
स्याप्यसलामथ्ये पराथानुमानस्याप्रन्नात्तिरेव । अथ हेतुवचनं स्वयम- 
समर्थमपि समर्थहेतुसखसुचकव्वात परप्रतिपत्तावुपदीयते, न चवं 
प्रतिज्ञत्याह- 

साध्याभमिधानात्पक्षोक्तिः पारम्पयण नाप्यलम्। 
रक्तस्य सूचक हेतुवचो शक्तमपि स्वयम् ॥ 

तन्न पक्षोक्तिः प्रतिज्ञावचनं पारस्पर्यणाप्यलं समयं न भवती. 
ति असाघनाङ्गमिति । साध्ये साध्याभिघानमसाघारणमेव, सप. 

क्षास प्रक्षयोगप्रसिद्धः। तथा साध्याभिधानस्य प्रक्षोक्तेः पयोयत्वा- 
त्साध्याविरशिष्टता चति । भथ साध्यानुपयोगित्वात्साध्यानभिधानम्, 
तदप्यब्रयवन्तरलाहितस्य साध्यप्रतिपादकत्वादसिद्धम् । विपय- 
ये त्वनेकार्तिकम् । केवरस्य रतुचनस्याप्थसाधक्रर्वात् । त्था 

७६ स० प्र? | 
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प्रतिक्षावचनमप्यसाधनाङ्गमिति वदताऽभ्युपगतेव प्रतिज्ञेति व्या 
घातः । अथ स्वप्रतिपत्तौ प्रतिक्षावचनस्यानुपलस्मात्परप्रतिपत्ता 
वनुपादानम् } पवं तर्हिं हेतुवचनस्याप्यदद्रौनादनुपादानं स्यात् । 
अथ देत्वथस्योपरम्भाद्युक्तं हेतुवचनम् , तर्हिं प्रतिक्ञाथस्योपलः 
ग्धेः काये प्रतिक्ञ(वचनम् ! यथा हत्वथः कारण साध्यप्रतिपत्तावव 
प्रतिज्णाथेः क्मव्युभयोः कारणत्वाविक्तेषात् पक्चस्यावचने प्रमाण 
नास्तीति । उपस्थापिते च कमणि करणानां प्रच्रत्तरूपलम्भ।त्तदुप. 
स्थापनाथमवद्यं कायं प्रतिन्चाचचनमित्यरुं विस्तरेणेति। 

अविरोधिग्रदणात् प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगनशास्रस्ववचनावेयो 
धि नोऽनुमयोदश्ा निरस्ता भवन्तीति व्यवच्छेद्यं दशयति । याह्य 
चमेयोदश्लो न प्रत्यक्षादिना विरुध्यते सा प्रतिक्ञति । 

अन्य तु प्रत्यक्षाद्यविरुद्धाऽनुमयस्तस्यादशः धरतिक्चति व्याख्यां 
कुवत । यद्यप्यनुमयस्य साध्यस्य साधनाहैनया प्रत्यक्षादविरो 
धामावान्न व्यवच्छद्यमरित । तथापि किमूतं सार्ध्यामत्यपक्षायां 
स्वरूपापवणना् प्रत्यक्चाद्यविरुद्धपदं प्रत्यक्चराब्दनेव विश्ि्ठथः 
प्रतीतार्वान्द्रयाथसन्निकषादि पदवदिति। 

तच्चासत् । अविरोधिपदस्योदशपद्न सायानाघकरण्यात्, 
कमणः करणेन विरोभकाभावाच्चति। यथाभूतमुपरभ्यसान कमत. 
थाभूतमनुपरभ्यमानमपीस्युचोतकरपाद सुक्तम् । प्रतिज्ञा तु करण. 

मिति युक्तस्तत्र विरोधः । तत्र प्रत्यक्षविरोघी यथाऽनुष्णाधिरति। 
अनुष्णतायास्त्वगिन्द्रियेण प्रतिभासनात् । घनमस्बरमित्यचुमान 
विरोधी आकाशस्यानुमानादेवामूत्तत्वविभुत्वप्रसिद्धेः ! घनं नि 
बिडावयवामव्युद्शः तन विरुध्यत एव । घनत्वे सत्यस्मदादाना- 
मसञ्चारप्रसङ्घाच्चनि। अभ्युपगतश्लास्रविरोधी यथा वैशेषिकस्य 
सवै कायैमुत्पत्तः पूवे सदुत्पद्यत इति तुचतो, वेक्राषिकशाखे ह्यलदुत्प 
यत इति प्रस्द्म्। न शच्दोऽथप्रत्यायक इति स्ववचनविराघी। यदि 
दि शाब्दोाऽयप्रत्यायक्रो न भवति कथमम्याथेस्य ज्ञापनाय शब्दोचचा- 
रणंन विरुध्येत इति । अथ प्रमाणन्रित्वे सति कथं विराधबहुत्वम् 
रोक प्र सिख्यवक्चया । यद्यप्यागमावसरद्धस्य प्रत्यक्षविरुद्धस्य चामी 
भदास्तथापि स्ववचन विरुद्धः स्वशासख् विसुद्ध श्ेत्यादिव्यपदेश्ो जना. 
नाम अतस्तथेवाभिधानम् । अनुमानस्य त्वनुमानान्तरेण विरो. 
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घ।सम्भवेपि स्वकीयानुमानस्य वरखवरवादयं उयपदेक्चाः अनुमानेन 
प्रतिक्ञ! ब।धयत इति ॥ 
प्रतिन्ानन्तरं हताटेक्षणमाह- | 

(क् र क, भ. च [^ 

(भा०)चलिङ्खवचनमपदेकाः । घदनुमयन सह चारत 
+ | क [4 

तत्समानजातीये सव्रच्र सामान्येन प्रासिं तद्विपरीते 
© ^~ ७. ~ * 

च सवस्मिन्नसदव त्ङ्मुक्त, लस्य वचनमपदेदाः। 
पथा क्रियावत्व्रादृगुणवन्वाच) तथा च तदनुमयेऽस्ति 

५ र, ६४ 0 ८ 

तत्समानजानीये च सवस्मिन् गुणवत्वमसवस्मिनच् 
[न ४ व क ति ह 

क्रयावन्वम् । उमनयपसप्यतदद्रव्य नास्त्पव तस्मत् 

तस्य चचनमपदेदा हति सिद्धम् ॥ 

(व्या०) लिङ्गवचनमपदेश्च इति । अथलक्षणत्वाद्चसार्मिनि लि 
ङ्लक्षणानुवादनापदेशस्य टक्षणाभिधानामेति। यदनुमयन सहचरित 
तत्समानजातीये च सपक्ष सामान्यन प्रसिद्धम् । यथाभूतो धर्मः पक्ष 
तत्तमानः सपश प्रसिद्धा न पुन्विशषोऽन्यघम्राणामन्यत्रात्रतेः। सवत्र 
चति व्यापकाव्यापकमद् दशयति । ताद्वपरीते च वरिपक्च सवच्रना 

सःयवेति विपक्षादत्यन्त ग्यज्रति दशयति । प्रकरणसमकाखात्यय।- 
पदिष्टयोश्च व्युदासः पूव्वादिव्येताव्िङ्गमुक्तमिति लक्षणाचुवादः। 
तस्य वाचकं वचन तृतीयान्तं पञ्चम्यन्तं वाऽपरेशः। तथाचायमि. 

तरस्मात् भिद्यते यथाक्तटिङ्कव चनत्वात्, यस्तु न गिदयने न चास्बे. 
वभ. यथा प्रतिक्ञादि(राति। तस्य व्यापक।ग्यापक्स्वरूपापदश्नाथं 

मुदाहरणदयम्-यथा क्रियावत् गुणवत्वाच्चोते । चदराब्देन प्र 

कारान्तरं क्रियावच्वेन गुणवसेन चति दशयति । अनयोलेक्षणना 
भिस्तम्बन्धोपदशैनाथमनुवादः। तथा च तत् क्रियावत्छं गुणवसं 
च।ऽनुमरेये पश्चेऽस्ति । तत्खमानजातीये च सपक्षे सवे(स्मन्गुणवसरवम 

सर्वस्मिन् फ्रियावमस्तीति । उभवमप्येतवद्रभ्ये सत्तादौ ना 

स्त्येवेति । तस्थ गुणवस्वस्य क्रयावस्वस्य च यथाक्त वचनमपदे 

श इति सदम् ॥ 
पतन सामथ्यादपदेश्ामासां निरस्ता भवन्तीति स्व. 

क, = # 

वाक्ये परिवञनार्धं परव।क्ये चोद्धावनाथ सलक्यते । तत्रेदं सा 
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मान्यलक्षणम्--भपदेशवदामासमानाः सम्यङःमतावपदेशामासाः । 
हेतरविपयेस्तवुद्धेहतुवदाभ।सत इति सम्यङ््पमताधविति पदम् । पत 
सिमिश्च पक्षेऽन्यतर सिद्धस्य सम्यङ्मतौ देतुषदाभासमानत्वं चि 
न्त्यम् । तस्य हि पक्षधमादिमस्वामति । अतो हेतुवदामासमानत्वा- 

दवत्वाभासा इति स्सिद्धं खक्षणप्। यस्य तु हेतुरपि तस्य पक्षधः 
मेत्वाद्यपदकनेन हेतुस्वप्रततिपत्तौ यल्लः कायैः । तत्प्रतिपरत्तो 
क(रणत्वाद्रिति । अत पवान्यतरासिद्धः यद्यपि बस्तुचृच्यादहे 
तस्तथापि पक्षधघमेतया परणाप्रतिपन्नत्वार्दालिद्धबुद्धि जनयतीति) 
प्रतिपन्ने च प्रमाणतः पक्चधमेत्वेन साध्यसिद्धेमावद्धेतुरेवेति । 

, अन्ये त्वहेतुवः पक्चषधमेत्वाद्यस्यतमरूपाचु विधानलत्छमानधमोणा 
हेत्वाभासा इति । 

अथ कियतां पुनरेवमनपदेशत्वमिव्याद- 

(भा०) एनेनासिद्धाविरद्धसर्दिग्धानध्यवसितव- 
चनानामनपद् शत्यमुक्तम्भवति। 

तच्रासिद्धश्चतुचिधः--उमयासिडोऽन्यतरासिद्धः 
तद्भावासिद्धोऽचुमेयासिद्धश्चेनि । तत्रोभयासिद्धः-उ- 
भयोवांदिप्रतिवादिनोरसिदधः, यथाऽनित्यःचान्दः स।- 
चवयवत्व्रादि ति । अन्यतरासिद्धः-यथ।ऽनित्यःश्ब्द्ः का. 
यत्वादिति। तद्भाव्राकिद्ध्-यथ। घूममभावेनारन्यधिगतौ 
कतेन्यायासुपन्यस्पमानो बाष्पो धूमम विनासिद्ध हति। 
अनुमेषासिद्धो-षथा पाथिषं द्रन्थं ततः कृष्णरूपव- 
त्वादिति । 

यो ह्यन॒तयेऽविद्यमानोऽपि तत्समानजाततीये सव. 
स्मिन्नास्ति तदिपरीते चास्ति स विपरीतसाघनादहिरद्धः- 
यथा यस्माद्विषाणी तस्मारदव इति। 

यस्तु सन्ननुमेये ततघमानासमानजाक्तीययोः 
साधारणः सन्नेव स सन्देदजनकस्वात् सन्द््धिः, 
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यथा यस्मादिषाणी तस्माद्रौरिति । एकरसिमश्च कयोः 
हत्थोयथोक्तलक्षणयो विरुद्धयो; सन्निपाते सति संश 
यदद्ानादयमन्धः सन्दिग्ध हति केचित् । यथामृतं 
त्वासूतत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पद्रावन्वयोरि 
ति । नन्वयमस्लाधारण एषाचाक्षुषल्वप्रत्यक्षत्ववत् 
सरतघारन्यतरपक्चासम्मवान् तत्ानध्यवासत इति 
वक्ष्यामः । ननु शास्त्रे तत्ननन्रोनयथा दक्षन सका 
थकारणमपदिदय हति। न, संरायो तरिषयद्वेतदशनात्। 
सं रायोत्पत्तौ विषयद्वैतदशेनं कारणम् तुल्यबलत्वे च 
तयोः परस्परविरोधान्निणयानुत्पादकत्वं स्यान्नतु सन्न 
यहेतुत्वम् । न च तयास्तुल्पवरवत्वमस्ति अन्यतर. 
स्यानुमेपाहशस्पागमवबाधितत्वादय तु चिरुद्धमेद एव। 

यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजा्तीयया 
र सन्नेव सोऽन्यतरासिडाऽनध्यवसायहेतुत्वादनध्यव- 
सितः, यथा सत्कायसुत्पत्तारेिति। अपमप्रसिद्धोऽनष- 
दंशा इति चचनादवसरुद्धः। ननु च्य विकाषः सङ्ाय- 
हेतुराभिहितः शाखे तुरखपजातीयेष्वथान्तर सूतेषु विकचो. 
घस्योमयथा ट ् टत्वाद्ति । न।न्यथत्वात् । शब्दे विष - 
दशनात् सङाधाचुत्पत्तिरित्युक्ते, नायं द्रन्थादीनान- 
न्यतम्रस्य विषः स्याच्छ्।वणत्वं किन्तु सामान्थमेक 
सम्पद्यते । कस्मात् { तुरपज।तीषेष्वथान्तरभूनेषु द्र. 
ष्यादिमेदानामेकेकशो विकहषस्यामपथा दष्टत्वादि- 
त्युक्त न सश्ायकारणम ; अन्यथ। पटूस्वपि "पदार्थेषु 

सश्चयप्रसङ्घात् नस्मात् साघान्पप्रययादेव सकय इति। 
(ञ्यो०) असिद्धविरुद्ध सन्दिग्धानध्यक्षसतितवचनानामनपदेश्. 
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त्वमुक्तं भवतीति । तत्राक्तिद्धश्चतुचिघ दृप्ते विभागः । सामान्य. 
लक्षण चाशङ्खयमानपक्चद्रत्तित्वमयथोह्टभ्यते । आशद्यमाने हि 
पक्षे वृत्तिः सवस्य विजशेषणातस्तिद्धादिप्रपञ्चस्यास्तीति पक्ष 
व्यापीदं सामान्यलक्षणम् । न चवं पक्षाच्रत्तित्व, तस्यासमथविश्ले- 
षणादिमेदेष्वल्षभ्भवात् । 

केन रूपेण चतुविघ दृव्याह-उभयास्िद्धाऽन्यतरासिद्धस्तद्भा 
व।सिद्धाऽचुमेयासिद्धश्चेते । तत्रोमयोवादिप्रतिवदििनारसिद्धो 
यथा नित्य शब्दः सावयवत्वादिति । कच्छे दे सावयवत्वं नि. 
त्यानिदयवादिनोने प्रसिद्धमिति । अन्यतरासिद्धा यथा अनित्यः 
दाब्दः क।येत्वादिति । मौीमांखक्स्य हि प्रत्यभिज्ञनादिकमुपलमः 
मानस्य शब्दे कायत्वं तावदसिद्धं यावदन्यतरपक्षव्युदासद्वारेण 
प्रमाणतो न व्यवस्थाप्यते इति निश्चीयते। निश्चिते तु पश्चघर्मत्वे 
ततः साध्यं प्रतिपद्यत एव । तद्भावासिद्धो यथा धूमामविनागन्यः 
धिगताविति । धूमत्वेनानिश्चितं वकयादिकमुपलभ्यमानस्याग्न्य- 
धिगतो कक्तेव्यायां तद् मावालिद्ध घूपवाभावस्यग्निश्चितत्वादिति। 
अचुमेयासिद्धो यथ। पाथिवं तमः कष्णरूपत्वादिति । सांख्याभ्यु 
पगतस्य तमसाऽग्रसद्धत्व।दयमाश्नयात्द्धो न स्वभावरूपततमोपे 
क्षया तस्य तु प्रमाणेन प्रसद्धः। पक्षाकररणे कृष्णरूपत्व स्वरूपा. 
सिद्धं न त्वाश्रधालसिद्धमिति । नन्वव विशषणासिद्धादिप्रप्ञस्या 
सङ्क णषदयुक्तोऽय विभागः। न। उभयासिद्धेऽन्षतरासिद्धे वान्त. 
भावत् । तथाचोमयावशेषणालिद्धां नित्थः क्षब्द अनभिधेयत्वे 
सति बाद्येन्द्रिय प्रत्यक्षत्वात् । बद्येन्दरियप्रत्यक्षत्वे च सस्यनभिधय- 
त्वाद्त्युर्मयार्विञओेष्याल्िद्धः। अन्यतर विन्चिष्रणाल्िद्धो निरयः शब्दो 
तकवे सत्यमूतचेत्वात् । एवमन्येष्वपि पुरष्विशेषाभि प्रयेणाक्ति- 
इत्वादयह्यमिति । अलमथेविश्षण।सिद्धा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वे 
सतिं कृतकत्वात् । वपययणसमथविशेष्प्र इते । उ्यधिक्ररणधिश्ो- 

षणासिद्धो नित्यः शब्दृश्चाश्चुषत्वे सति कृतकत्वात् । विपर्ययेण न्य 
धिकरणचिज्ञष्यासिद्ध इति । विरुद्धविशेषणाक्षेद्धः-- अनित्यः श- 
ब्दा कायेत्वे सत्यमृत्तैरवादिति । अन्यथासिद्धविरोषण।लिदो-नि- 
त्यः शब्दः अभ्यस्थमानत्वे सत्यमूत्तत्वादिति 1 नन्वेवमप्येषामुः 
भवासिद्धेऽन्यतरासिद्धेऽन्तमोववत्तद्मावानुमेयास्िद्धयोरप्यन्तभा- 
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वः स्यादिति कथ चातुषिध्यम् | तयोरवान्तरभेदापेक्षया तद्धावा- 
सिद्धः पराथोलुमानस्य प्रस्तुतत्वादुभयासिद्धोन्यतरासिदखश्चति 
भिद्यत । पवमनुप्रयासिद्धापीति चातुकिध्यम् । 

अन्य तुभयासिंद्धं यज विशषण विक्ष्यं खासिद्धमिति । अन्य- 
त रासिद्धन्तु विहबणासिद्ध विश्ष्यासिद्ध चति मन्यन्त।नय 
तत् माष्यकन्तरभिप्रतम् । वाद्यभिप्रयणादाहरणापन्यासात् । 

अन्ये त स्वाथानुमानस्य तद्धावा{सिद्धाऽनमेयाप्तिद्धश्चति भदः 
सकलमेदसङ्काहकः। पराथोनुमानस्य तूभयासिद्धाऽन्यतरासिख 

ति । अत्रतु स्वाथौनुमानेन पराथस्य मदनिरूपणामेष्ठमव स्वात 
यन्तु निषिध्यत । 

विरुद्ध लक्षणमाह या ह्यतुमेय पक व्याप्टयाऽविधमानोऽपि त. 
तसमानज्ञातीय च सपक सर्वास्मरन्नास्ति ताद्धपराते च चिपक्चऽस्ति 
स विपरातसाध्रनाद्धिरुद्धः | यथा यस्प्ाद्धिषाणी तस्मादभ्व इत । 

विषाणिनां पिण्ड पक्षीक्त्थाऽहवोयमिति साधयता विषाणित्वादिति 
हे तुवरुद्धः, अस्य ्यनइवनेव व्याप्तत्वादयन्तु विपक्षिकदक्वत्तिः। 
विद्यमानसपश्चस्तथा विपक्षञ्यापकः नित्यः शाब्दः कायत्वादिति । 
अविद्यमानसपक्चा चिपक्षव्यापकः--सव कायं सवक्लकर्तक प्रमथ 
वादिति । विद्यमानसपक्षो विपक्षेकदशाब्रत्तिः- जीवच्छरीरं सा- 
त्मकं कार्यत्वादिति । अतश्चतुिधः । 

यस्तु सक्ननुमये व्याप्त्या तत्समानासमानजातीययोः सपक्षवि. 

पक्चयोः स्नव स सन्दिग्धाऽनकान्तिकः । सन्देदज्ञनकत्वादिति 
कार्योपन्यासः, नतु लक्षणम , इन्द्रियादिष्वपि सद्धावनातिष्या 
पकत्वात् । उद्।हरणन्तु यथा तस्माद्विषाणी यस्मात गोरिति। षि. 
षाणिने पिण्डं पक्षीकृत्य गौरिति साधयतो विषाणित्वाद्ति हेतु. 
रनेकान्तिकः, पक्चत्रयर््ात्तित्वात् । अयं तु सपक्षन्यापकत्वे सति 
विप्श्षिकदष्ाडृत्तिः । अभोरयं विषाणित्वादिति सपक्षेकदेशतरत्तित्वे 
सति धिपक्षव्यापकः । सपक्चविपक्षकदे शत्रुत्तिञ् नित्यः शाब्दः अस्प. 
हशाचस्वादिति । चतुविधो नैकान्तिकः | 

अथ चातुर्विध्यमयुपपन्नम् , अनेकान्तिकस्य लक्षण चाव्यापक 

विरुद्धाग्यभिचाथसाधारणयोरब्या पना दित्या शङ्का प्रतिषधा थमक. 
स्मिन्द्योरित्यादिप्रकरणम् । दयोहत्वोरिमिन्नधर्मिंस्थयोः सन्निपाते 
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सकायादशेनात् यथा नित्यः इष्वः कार्यत्वात् निव्यमाकाकश्ञम- 
कायत्वादित्येकास्मन्धर्मिणीत्ति पदम् । तथाप्यकस्मिन्ध्िनणि द 
याः सक्षिपात्तति न संक्टयः यथाऽनित्यः शब्दः कायत्वान्नित्यस्त्व. 
मृ तकायत्वादिति तदथ यथोाक्तलक्षणयोः । तथाप्यविरुद्धाथसा 
धकयोरेवविधयोरपि न सन्येहतुत्वं यथा नित्यः शाब्दः कायत्वात् 
आध्रितो गुणत्वादतो विरुद्धयोर्विरुद्धाथसाधकयोः सन्निपाते सश 
यस्य दशनात् अयमन्यः सन्दिग्धाऽनेकान्तिक इति केचित् । उदा 
हरणन्तु-यथा मृत्तामूत्तत्वं पनि मनसः क्रियावस्वास्पशेवस्वयो- 
रिति । मुत्तं मनः क्रियावस्छाच्छन्नरवदिवयेकः | अप्रत्तं मनः अस्पशे- 
घस्वादाकाश्वदित्यपरः । उभयोश्च पक्षधमीन्वयव्यतिरेकवस्वोपः 
लब्धे: कि मूत्त मनः स्यादुतामुत्तमिति सकश्ायः। 

तदखत् । उभयोः प्रयागासम्भवात् । तथा दछयकस्मिन् साधने 
प्रयुक्ते तस्य निदुष्ठनायां साध्यसिद्धरन्यस्योपन्यासानुपपत्तिः । 
दुषएनायां वा सवास्यामिधेयति । न च परस्परिरुद्धाथसाघकलत्व- 
मेवायुमानयो्दाषः, प्रमाणनोभयारेकन्र सद्धाव्लद्धो विराधस्य 
भावप्रसङ्ात् । अव्यभिसा्याच॒मानयोश्ावदयमथव्यवस्थापक्त्वम् | 
अव्यभिचारस्य तटह्टक्षणस्वाद्विप्यये तु व्यभिचारेत्व्मव । यथा 
मूत्त मनाऽस्पशवतवे सति क्रियाचस्वादमूत्त च क्रियावच्ये सव्यस्प 
दावस्वादिति समस्तयोः प्रयागः ¦ तत्राप्यसाधारणमित्याह-नन्वय 
मसाघारण पवाचाश्चुषप्रत्यक्षत्ववत् सहतयोरन्यतरपक्चासम्भवा- 
दिति । यथाहि रूपातीन्द्रियगुणव्यतिरकणान्यगुणानां गुणग्यव- 
हार साध्यसा परान्यवरवाद्रष्यत्व सति नियमेनाचाश्चुषत्व हतुन स. 
पक्षे रूपादावरस्ति । नापि विपक्ष घरादाचिल्यसाधारणः। तदत्लद- 
चरयोः क्ियावच्वास्पक्चवच्वयोारन्यतरपक्च(सम्भवादित्यन्यतरस्मिन् 
सपक्ष विपक्षे वाऽसम्मवाद साधारणत्वम् । न चस्यासङ्कुह इत्या 

ह~ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्यामः । यदि वा चाक्चुषत्वप्रन्यक्षत्वत्र- 
दिति वैधम्योदादरणम् । यथा हि गुणः चन्दः सापान्यवस्वादूढ्यत्वे 
सति नियमेनाचाश्चुषप्रव्यक्चत्वात् अन्यादिवदिति । अस्य सपक्षैः 
कदेशो घत्त॑मानस्य विपक्षादत्यन्तं व्यावृत्तिः नचेवं क्रिय।वत्वा- 
स्पश्च॑दस्वयोरित्याह-सहतयोरन्यतर पक्षासम्भवादिति। पव विस- 

व्यभिचारिणो ऽसाधारणस्य च सश्तयहेतुस्वे निराते सू्रविरो- 



गुणग्रन्थे अषपदेशहामासनिरूपणम् । ६०९ 

पमुद्धा वयन्नाह--नस च शाख तच्रतन्नाभयथा दानं सकह्ायकार- 
णम्पीदद्यत दति । तत्र तत्र हाच तभ्मिस्तस्मिन्सुषे श्ण च रष्व. 
द्रुः सशया भवानि । दष च मनाक्ति क्रियावक्व पुनहेष्टन तुर्य व 
तत इति दण्वदस्पशवत्वम । खतो विरुद्धसाधनाभिखम्बद्धं मनो 
रषि सद्रत~क मृत्तमुतामूत्त मन हात । यथादणमयथारष्पुभय्थां 

दष्टत्वात् सराय इत्यसाघारणस्य च संहायहेतुत्वमुक्तम् । यथा 
पक्षे पुनरयथारष्टं सपक्ष विप्क्षचन दष्टमत उमयथा ष्त्वात्सं- 
शायः । यदि चा यथादृष्टं क्रियावर्षेन पुनरयथादष्रमस्परोषस्वन, 
अत उभयथा उभाभ्यां सद दष्टत्वात्सश्चय इत्युक्तं परेणाह--न युक्त- 
मेतत् । संशयस्य विषयद्धेलदशनादुत्पत्तः। अस्यैव विवरणम्-संश्ल- 
योत्पत्तो वि षयद्वेतदशनमेव कारणमिति । विषयद्धेने ददयत शति 
विषयद्धेतद्लन सामान्यमेव, विषयस्य चा द्वत द्वैविध्यं यस्वतन्त 
थोक्तं सामान्य तदशहोनमव विरुद्धविशषानुवृत्तिहेतुस्वात्् सश्शय- 
कारण न विरुद्धहेतुसाश्नपातः असाधारणधर्मो वा, विरुद्धविरोतेः 
सहानुपलम्भन तस्य तल्स्मारकत्वानुपपत्तः। विरुद्धविह्षानुस्भ- 
तिहतश्च धर्मः सश्यक्रारण न परस्परचिराधी समानबटर इति। 
समानवरत्व च तयेविरोध्रादितरस्यतरण प्रातिवन्धान्निणयानुत्पा 
द्कत्वं स्यान्न सकशयहतुत्वम्, तेलादिनाभ्यक्तस्य शालिबीजस्य 
स्वादः नुत्पादकत्ववदिति । अभ्यु पगम्येतदुक्तम, परमाथतोनचख 
तयोस्तुख्यबलत्वमास्ति, अन्यतरस्यामुत्त मन इत्यनुमरयेदेश्षस्याग. 
मविराधित्वादिति। तथा चागमः 'तदमाघादणु मनः इति । मुत्तत्वं 
चाठ्यापिपरिमाणसम्बन्धित्वमेध । अथेदं घचनमप्रमाणम् । तर्हिं 
मनःसद्धावासिद्धराश्रयासिद्धमयुमानामेति यथोक्तखक्चषणानुपपत्तिः । 
नच मत्तत्वानभ्युपगमे युगपञ्ज्ञानानुत्प्यापि मनःसद्भःव 
सिद्धः, अमरत्तस्य सकखान्द्रयाचषछठायकत्वन युगपजक्ञानात्पात्तप्रस 

ङ्ध।त् । अतः ध्रतिश्ञाघचनस्यागमेन विरोधादमरत्तानुमानं न यथोक्त 
लक्षणमिति । अयन्तु विरुद्धभेदः प्रतिज्ञावसरेऽभिहत पव । विर 
दात् भिद्यत इति विर्द्धमेदः काला्ययापदिष्ठः, दुष्टपक्षोपन्यासा. 
नन्तरमुपन्यासात् । 

स सद्धितथं चेकधर्मिधिषयत्वेन सक्ायप्रतिपादनाथमिति ग्या 
स्प्रेयम् । तथा च नियतसामान्यबस्तु प्रतिनियतविरोषैः स 

७७ सं० प्र 
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चरितमक्डा शष एनर्तनलरयमरग्यहिरहेषादिनाभृतमतः कला. 

न्तरे देशब्यवधानवकशात्तवृषघ्रा सहोते--किमिदमवमाहोस्विदेष 
न मवतीति । तथेकघर्मिविषयत्वेपि । यथादृ्ामति । क्र. 
श्चित् सामान्यवद्स्तु कनाचद्धिक्षेषण सह दष्मयथादष्ट तदेवाप- 
रुष्िविक्ाषद्ुन्य विक्ाषान्तरसहित दम् , अत उभयथा दषटत्वा- 
त् उभाभ्यां सह ृष्टत्वादुमयश्चुन्यस्योपलन्धो तत्स्मरण त्वसत्ति 
सशयो भवतीति । यथा देवदत्त सकेरामुपटभ्य पुननिष्कशमतः 
कालान्तरे तमेव वष्टितश्िरस्तमुपलभमानस्य किमय सको निष्क 
श्रो वेति सकशयो भवतीति । 

समस्तसपक्च त्वसाधारणस्यानध्यवसितत्वमाद--यश्च सन्ननु- 
मेये तत्समानासमानजातीययाः सपक्चविपक्षयोर्सन्नव च सोऽन्य. 
तरध्रासिद्धोऽनध्यवसायहतुत्वाक्षिश्चयानुत्पादकत्वात् , अतस्तद्ध- 
तुस्धादनध्यवसित्तः । यथा सत् कायमुत्पर्तरिस्युदाहरणम् । सक 
ल कार्यमुत्पत्तः भाक् सद्नुत्पथ्मानत्वादिति हेतुने प्व्याकारादौ 
नापि खरविषाणादारित्यनध्यर्वासितः । न चास्य सुत्रणासङ्कः इत्या- 
ह--भयमप्रसिद्धोऽनपदेश् इति वचनादवश्द्धः, सप्क्षविपक्चयार- 
प्रसिद्धत्वादिति ¦ पवमक्षाघाश्णस्य सशयहेतुत्वे निरस्ते सुश्रवि- 
राोधमुद्धावयन्नाद--ननु चाय विहोषा सङायहतुराभेदितः शख्तु. 
व्यजातीयेषु सपक्षष्वथोन्तरभूतेषु विद्ाषषु च विहाषस्यासाधार 
णघमेस्योभयथा शटत्वात्सपक्षे विपक्च चादरष्टत्वात् । हत्यननासा- 
धारणस्य सशय तुत्वसुक्तमत्याशङ्खयाह--न । सु्रस्यान्याथेत्वात् 
सत्तासम्बन्धित्वाद थदाग्द् वास्यत्वाश्च कि द्रव्यं गुणः कमेवा शब्द 
इति सशयः। न परं सत्तासम्बद्ध।च्छ्रवणत्वाश्चस्युक्ते सूत्रकारेण 
परो ब्रूते । भ्र वणत्वविशेषस्योपरन्धः कथ शाब्दे सशय इत्याशङ्य 
ह--नायं द्रन्यादीनामन्यतमस्येति । न द्रव्यस्य गुणस्य कर्मणोवा 
विशेषः श्रवणस्वं, किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते । कस्मात् १य. 
स्मात् गुणत्वे शाब्दस्य साध्ये तुस्यज।तीयेषु रूपादिषु शुङ्खत्व। 
दिविश्चेषो गुणत्वेन सहचरितो इष्टः, अथौन्तरभूतेषु चोर्क्षेपणादिषु 
कमत्वेन सहचरित उल्क्षेपणत्वादिविक्ेषो दष्टः । तथा पृथिव्यादिषु 
पृथिवीत्वादि द्रेभ्यत्वेनेति । द्रव्यादिमेदानां द्रव्यगुणक्तमणामेकेकशः 
भरस्यक ॒विशेषस्योमयथा इष्त्वाद्रह्यत्वगुणत्वादिसह चरितस्य इ. 
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छरत्वात् । उपरम्यते च शाब्दे श्र।वणत्वं विक्षः । तद्रुऽयत्वादिवि- 
षय स्मरण भवत्येव । अतः किं द्रव्यस्य सतोऽय विशषः धावणत्वं 
गुणस्य कमरणो वेव्युक्तेन न्यायेन सश्चयकारणं श्रावणत्वम्। नत्व. 
साधारणत्वेन षटूस्वपि पदार्थेष्वसाधारणधमेपलन्धो सरयगप्र 
सङ्ग।त्। उन््चपणत्वादेिशेषायुपलन्धेश्च सश्यक्तारणत्वम् अन्व. 
यभ्यतिरेकम्यामुपलभ्धं न तदुपलरन्धेः। न च सवंस्माद्याघरृत्तं वि. 
राषमुपलममानस्य विरुद्ध विक्षानुस्मृतरभावात्तक्यो युक्तः स- 
द्र वेष्ययुच्छेदः स्थात्) निणयोत्पत्तिकारणाभावात् । तस्मात्सा 
मान्यथ्रत्यक्षादेव सदयो न विशषदशनादिव्युपसहारः । 

यदि वा विदोषवस्वस्योभवयथा सपक्षविपक्षाशेषितस्योपल- 
रधेः तदुपलम्भाच्च शब्दे सरायः। न सरायक.रणमसाधारणो घ- 
मः, षर्स्वपि पद।थेपु सरायप्रसङ्ग।दि ति । शेषं पृवेवत् ॥ 

अथ।पदेशानन्तरं निदश्नस्वरूपनिरूपणायं द्विविधं निदस्नमि- 
त्यादिप्रकरणम्- 

(मा०)द्धिविधं निदशनं साधम्पेण वैधर्म्येण च। 
तच्च।नुमेयसापान्येन लिङ़सामान्यस्यानुविधानद्शनं 
साधम्यनिदश्लेनम् । तदयथा यत् क्रियावत् तद्द्रव्यं 
टं यथा हार इति । अनुमेयविपयये च लिङ्स्याभा 
चदृक्ान कधघम्यानद्शनप्। तद्यथा यदद्रन्य तत क्राः 

चन्न भवति यथा सत्तेति । ह ॥ 
अनन नददशनसस्रा ननरस्ता नवान्त | 

तद्यथा नित्यः चाब्दो ऽमुतेत्वात् यदमतं दष्टं तन्नित्यम्, 
यथा परनाणु्था कमं यथा स्था यथा तमः अम्ब 
रवादिति यद् द्रव्यं तत् क्रियावदृदष्टामति च लिङ्गा 

नमेयो मयाश्नधासिडाननुगत के परातानुगताः साध 

म्पेनिदद्रानाभासाः। 
 यद्नित्य तन्मत दृष्टम् यथा कमे वथा परमाणु. 

येथाऽक्रान्रा यथ। तमः घटवत् यत्निष्क्रियं तदद्रज्य. 



६१२ सटीक प्रहस्त पाद् भाष्ये 

अति खिङ्गानुमयाभयाच्याघ्र्ाञ्चयासिडाग्याघृत्तषि- 
परीतग्याचरत्ता वैधम्यनिदशनामासा हति ॥ 

(ऽयो०) द्विविधमिति विभागो निददनमिति निरुक्तेरक्षणम् । 
निददयते साध्यसाधनय(बहिव्यापिरस्मिन्निति निद्शान दष्टान्तःतथा 
निदरयते साध्यसाधनयोव्याप्तिरननेति निदशेन व्याप्िप्रतिपादः 
कं दष्टान्तवचनम् । तथाहि निदरौनमितरस्मात् भिद्यते यथोक्तः 
दएान्तवचनत्वात् , यस्तु न भिद्यतेन चासरविवे, यथा प्रतिक्लादि. 
रिति । तत् केन रुपेण द्विविधम् ? स्ाघर्म्यण वेघर्म्यैण चेति । तत्रा 
युमयसामान्यन साध्यसामान्येन लिङ्कल्तामान्यस्य साधनस।मान्य. 
स्यानुविधानदरने साधम्यनिद्रेनम् । साधनसामान्यं व्याप्यं 
व्यापक च साध्यस्तामान्परमिति । यद्यत् क्रियावत्तत्तदृद्रव्यं रष्टय 
था शार इत्युदाहरणम् । अत्र हि द्रग्यत्वष्यापो करियाववं साधनम- 
स्ताति । अनुमर्यावपयय साध्यविपये लिङ्गस्य साघनस्यामाच 
दशन वैघम्यनिदशनम् । यद्यद्द्रव्यं तत् क्रियाचन्न मवतीति। यथा 
सन्तति । सत्तायां हि द्रभ्यत्वन्याब्रर्या क्रिय।व्वध्याब्रत्तिरस्त)ति 
वेध्यादाहरणम् । 

अनेन निदश्चेनवदाभासन्त इति निद्दानाभासास्तत्समानघ 
माणो निरस्ता भवन्तीति स्ववाक्ये परिवजनायं परव।क्ये चोद्धा- 
वनां निरूप्यन्ते । तद्यथा निर्यः शाब्दः अमूत्ेत्व।द्यदमूत्तं तन्नित्यं 
षं यथा परमाणुरिति । साघनस्य।मुत्तःवस्य प्रमाणाभावात् 
स।धनविकलमुदाहरणम् । अस्मिन्नेव लाष्ये यथा कमेति साध्य 
विकर, नित्यत्वस्य कमण्यभावात् । यथा स्थारीत्युभयविकलं, नि. 
प्यत्बस्यामू सत्वस्य च स्थास्यामंमावात् । यथा तम दति धर्मासिद्धः, 
सांख्य।भ्युपगतस्य तमसोऽप्रसिद्धत्वात् । अम्बरवदिति साध्य. 
साधनाधेकरणत्वेऽप्यजुगतो वचनदोषः । ययदमूचे इष्ट तत्त 
जनिं दष्टं यथाम्बरमितिं वचन विनावुगतस्यप्रतीतः । यदि वा 
सम्यग्ण्रःन्तोप्याकाशाससवव।दिनो न स।ध्यसिद्धि कसेति य।- 
घनन प्रमाणतो व्यवस्थाप्यत इत्वमाद उच्यते । अन्ये त्वाभासाव. 
सरे सम्यण्डष्टाम्तोपदशेनमाभासानामामाकल्लता्ञपनाथमित्थंभृतं 
हि निनृश्नमेतत् । प्रतिङ्पक्षाश्चानीततदामासा इति । यद. 



गुणग्रन्थ निद्शेननिरूपणम् | ६१३ 

द्रष्य तत्तत् क्रियावदृदष्टाभिति च विपरीतानुगमः। तथाचैवं हुवतो 
द्रव्यत्व व्याप्य क्रियावचव च व्यापक स्यादिति विपर्यता व्याप्यः 
दयापकरभावग्रतिपत्तिः । न चतद्स्त्याकारादौ, क्रियावस्वं विनापि 
दव्यत्वोपलन्धेः । समर्प्रापिकेऽपि साधनस्य उ्यापकत्वाभिधाने 
साध्यस्य प्रतिपत्तिन स्यादिति दूषणम् । विषमव्यापिके विपरीता- 
चुगमो दोषो न समध्यात्तिक इति चान्ये । अत्रोपसहारवाक्यम्-लिङ्ख 
चानुमयश्चामयं चाश्रवश्चति लिङ्गानुमेयोमयाश्रयास्ने अलतिद्धा ये- 
ष्वामासेषु ते तथाक्ताः। ते चानन्चुगतश्च विपरीतानुगतश्ेति ल. 
ङ्(नुमेयाभयाश्चयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यनद्द्य- 
नाभासाः। 

वेधम्यनिदरोनामसान्दशयति -यदनित्यं तन्तूत दृष्टं यथा 
कमति साधनाव्याचरुत्त, तस्य ह्यमुत्तत्वादिति । तस्मिन्नव साध्य 
यथा परमाणु साध्याव्याचृत्त व्यतिरेकोद्ाहरणं, परमाणो. 
नित्यत्वादिति । यथाऽऽकाश्मित्युभयाग्याचृत्तममूुत्तैत्वस्य [नित्य 
त्वस्य च तज्राह्याच्तत्तिरिति । यथा तम इति धमासिद्धम् । सांख्या. 
भ्युपगतस्य तमसोऽप्रसिद्धत्वादिति । घटवदिव्युभयाग्याव्ृत्ताव 
प्यव्यतिरेकः । यद्ान्नत्ये न भवति तत्तदमुत्तं न मवतीति वचनं 
विना उ्यतिरेकस्याप्रतिपत्तेः । घरासस्ववादिनो व। प्रमाणनाप्रति- 
पाक्तिः न साध्यस्लिद्धि करातीव्याभासल उच्यत । यन्निस्क्रियन्तद्- 

दरव्यं दष्टामिति व्यतिरेकः । सध्यव्याद्रच्या हि साघनव्याब्त्तिवा- 
च्या, नतु साघननव्याच्रस्या साध्यव्याच्रत्तिः, क्रियावत्वाभावेप्याः 
काशादौ द्रव्यत्वस्य स।ध्यस्यान्याब्त्तः। साधनाभावो, हि व्या 
पकः साध्याभावो व्याप्य इति । पतेषामुपसंहदारः-लिङ्ग चानुमेयः 

श्चाभयश्चेति लिङ्कानुमेयाभयानि तान्यव्यानबृत्तानि येष्वाभासषु ते 
लिङ्गाय॒मेयोभयाग्याचरत्तास्ते चाश्चरथालिद्धं चाभ्यादरत्त च विपरीतव्या 
बृत्तश्चेति लिङ्क।नुमयियाग्याव्रृत्ताश्नयाकसद्धान्याब्त्तेपरीतष्या 
वृत्ता वै धम्थनिदहनामासा इति ॥ 

पवं सहाभात्ेनिद शनमुपद दयं नुसन्धाननिरूपणाथेमाह -- 

(मा गोनिद शनेऽनुमेयसा मान्येन सह दष्टस्य लिङ्ख- 
सामान्यस्थानुमेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम् । अनुमेय. 



६१४ सरीक प्रहास्नपाद भाष्ये 

धममाच्त्वेनाभिहित लिङ्गसामान्यमनुपलन्धक्चाक्तिकं 
निदशेने साध्यधमसामान्येन सह दृष्टमनुमेये येन 
वचनेनानुसन्धीयते तदनु सन्धानम् । तथा च वायुः 
क्रिथा बानिति । अनुमेया मावे च तस्यासच्वस्नुपलमभ् 
न च तथा वायुनास्कय हात ॥ 

(व्य्ाऽ) नेदरनऽनुमेयसामन्येन सहेत्यादि । निदश्न दरष्टा. 

न्त अनुमेयसामान्येन साध्यसामान्येन सह् दष्टस्य लिङ्कसामान्य 
स्यानुमेये पक्षेऽन्वानयनमनुसन्धानम् । आनयन प्रतिपादनमन्यस्या- 
पि ्षम्मवतीति लिङ्गस्येति पदम् । अनुमेये च गरहीतातिनाभावस्य 
छिङ्गस्य प्रतिपादक देतुवचनमर्पौति निदरोनेऽनुमेयसामान्येन सह 
दण्स्य लिङ्गलामान्यस्येति पदम्। अतोऽनुसखन्धानमितरस्मात् भिद्यते 
निददने गृही तव्या्िकस्य लिङ्गस्यानुमेयेऽन्वानयनरूपत्वात् , यस्तु 
न मिद्यत न चासाव, यथा प्रतिक्ञादिरिति | सग्रहाक्तेर्विवरणमाह- 
अनुमयधमेमा्रत्वेनाभिहितं लिङ्गल।मान्य, नतु समर्थमिति मात्रा. 
भिघानेन द शवति। अनुप१लन्वशक्तिकामेति। भनुपलन्घ। शक्ति 
रविनाम।वा यस्य तत्तथोक्तम् । पुननंद्शेनेऽनुमेयघमेसामान्येन 
सह दं येन वचनेनाञ्ु पश्चात्सन्धीयते पक्चधममतया ख्याप्यते तदः 
यखन्धानम् । तदपि द्विषवेधं साधर्म्यण वेघम््ण च । तत्रानुमेय- 
स(मान्येन सद लिङ्गघछामान्यस्य निद्यने सत्मुपलभ्यामिखन्धत्ते- 
तथा च क्रेयावान्वायुरिति। वैघम्येनिद् रोने त्वनुमेयस्य द्रभ्यत्व- 
स्प्रामविच तस्य [क्रैयावत्वस्यासतर्वमुपरभ्य-न च तथा वायुर्न 
क्रव-दव्युपस्तहारः । नच्कवत्वप्रातवयनत क्रवावच्वमुपसखहरता 

ति। पृथरचनं तु प्रतिषेधाभिव्रायेणेव । नयु व्य्षमनुलन्ध।नवचनं 
दृन्तरेणापि देतुवचन।त् ग्ई।तव्यात्तिकात्साध्यस्षिद्धेः । न । अनेन 

विना ऽबाधितविषयत्वस्याप्रातिपत्तः । हेतुवचनं तु कारणमान्नोपस्था 

पक, न तु गृदीतबदिव्यातिकस्यान्तव्यापिप्रतिपाद्कमिति । यथा 
भूतन द्रध्यत्वाविनाभाविना परमाणन्तराविसद्धेन करियावस्वेन क्रि 
यावान् करस्तथा च वायुरित्यन्तञ्याप्तिप्रतिपच्तिः। तदमकवेतु बहि 
घ्याभ्िलद्भावपि न गमकत्वम् । यथा शद्रस्य।नित्यत्वे साध्ये सामा 
न्यवस्व सति चा्चुषप्रत्यक्षस्तस्य काटत्ययापदिष्टस्य चेति) अत 



गुण ग्रन्थे प्रत्यास्नार्यानरूपणम् । ६१५ 

पवाश्र)पनयवचनं न निर्दिषयःवादप्रमाणम । न चोपसंहारं विना 

धर्मिधिक्दण सग्वन्धाप्रस्द्धौ तनैव साध्यविक्ेषप्रतिपत्तिः र्यात् । 
स्वथासुमानकाट चापनयथस्यापरख्ब्यः काय तदचनम, स्वप्रातप 

स्यनु सारेण पराथानुमानप्रवत्तः | नस स्वप्रतिपत्तावेतस्यासरम्, 
अआवनाभतसम्बन्धस्मरणनच्तर परामश्क्नानस्यानुमवाव् । अनभ्यु 

पगमे च सम्बन्धस्मरणस्यानिय तत्वात् नियतग्रदेशे प्रति पात्तिन स्या. 
दत्युकतम । तस्माद् याम्य्पयन्षतानदङ्स्यावनामवसम्बन्धस्पर' 

णानन्तरमुपटब्धेरस्ति परामक्ोक्ञानम, अतस्तदुपन्यासा्थं कायमनु- 
सन्धानवचनमिति ॥ 

अथप्रत्यान्नायस्वरूपापदकानाथमयुमेयत्वेनोदरिष्ट इत्यादि प्रकरणम् 

(भा ०)अनुमेयत्वनाददिषटे चानिशथिते च परषां नि- 

अयापाद्नायं प्रतिन्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्याम्नायः | प्रति- 
पाद्यस्वेनो द्दष्टे चानिशित च परेषां हत्वादिनभिरवय- 
वेरादिनशक्तीनां पारसमाप्नन वाक्येन निश्चधापादनार्थं 
प्रतिज्ञाथाः पुनवेचनं प्रत्याम्नायः | तस्मादु द्रन्यमवति। 
न चछतास्मन्नसति परेषामवयवानां समस्तानां व्यस्तानां ` 
वा तद्थचाचकत्वमास्ति । गम्यमानाधत्वादिति चन्न । 
अतिप्रसङ्गात् । तथाह प्रतिज्ञानन्तर हतुमा्ाभिधानं 
कतेव्यम् विदुषामन्वयञ्यत्तिरेकसमरणात् तदभांवगतिम- 
विष्यतीति तस्मादत्रेवाथपरिसमािः। कथम् ! अनि 
त्थः चाब्दः इत्यनेनानिथितानित्यत्वमान्नविदरिषटः 
शाब्द; कथ्थते प्रयन्नानन्तरी यकत्वादित्यनेनानित्यत्व- 
साघनधर्ममाच्रमभिधीयते | इह यत् प्रथलानन्तरीयक 
तदनित्यं दश्टम् यथा घट इत्यनेन साध्यसामान्येन 
साघनसामान्पस्यानुगममाच्रसुरयते । नित्यमप्रयता 
नन्तसेथक् ट्टम् यथाऽऽकाशमित्यनेन साध्यामाषेन 
साधनस्थासन्षं प्रददयते । तथा च प्रयत्नानन्तरौ यकः 



2१६ सटीक्रप्रहास्तपादभाष्ये 

काष्दोरषटटोनचतभाऽऽकाकावद्प्रथल्ानन्तरीयक्षःज्नाब्द् 
कर $ 0... 

ह त्यन्वयन्यतिर् कान्ध ट्ट सामथ्यस्य साघनसामान्य- 
स्य चोन्द्ऽनुसन्धान गम्धत। तस्मादनित्यः शाब्द हत्य 
॥ १ [षि ~ ~ ६१ 

ननानित्थ एव शाब्द इति प्रतिपिपादथिवित्ताऽथेपरिस 
^~ £ + ४४२ ्. ॐ $ 

मा्तिगेम्यते | तस्मात पञ्चावयचनेव वाक्येन परेषां 
¢ क. € * [द क, 2 £ 

ख निशिताथप्रतिषादने क्रियते इत्येतत्पराथानुमानं 
[+ ॐ _ कि 

1सङ्ामात्त ॥ | 

, (ध्या०) अनुमेयत्वन अनुमानयोग्यत्वनोरिष्र चानिञ्चिते परेषां 
सन्रायि तचिपरीताव्युत्पक्नानां पुनरनिंश्चयापादनाथ प्रतिज्ञाया षचनं 
परत्यान्नायः। सग्रहाक्तिवरणमाह--अनुमेये धममात्रे प्रतिपाद्यत्वेन 
साध्यत्वनादिष्टे चानिधित च परेषां, किविद्िषएानाम् ? हस्वादभिः 
राहितशक्तीनामिति । आहिता शक्तिरवनाभाएवा यस्य लिङ्कस्य येस्त 
तथोक्तास्तषाम्, पतस्पात्साधनात् भावप्यति साध्यसिद्धिरित्यव 
कतास्थानामिति । निध्धयापादना्थ प्रतिज्ञायाः पुनवचन प्रत्याञ्चाय 
इति । पुनरक्तमात्रव्यवच्छदाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनमिति पदम् । 
तथाप्यनित्यः शब्दो नित्यः शब्द इति पुनरुक्तःयुदासाथे निश्चयो. 
परादानाथेमिति पदम् । अविप्रतिपन्नस्येतस्मादपि निश्चया भवतीति 
तदथ परेषामिति । तथापि तेषां मध्ये कस्यचिदकावयवोपद शनेनान्व- 
यव्यतिरेकानुस्मरणद्धारेणाथेप्रति पत्तिमवतीति परिखम।पेन वाके 
नति ब्रहणम् । यास्मन्नवयव सति वाक्य परखमाप्यत इति । तद्व 
प्रन्याच्ञाय इतरस्मात् सिद्यते व्थोक्तलक्षणत्वादिति । ननु प्रतिक्षा 
वचनस्य तु विनाशस्वेनावस्थानासम्भवात् कथं पुनवेचनमिति । 
तत्समानशब्डोच्चारणात् । यथा क्षणिक॑त्वपि कमेणः पूरस्मानाभिः 
नयकरणात् पुननरत्यतीति ऽयपदेराः तद्धत् प्रतिश्चासमानप्रयोगक्रर- 
णात् पुनवेचनमिति व्यपदेशो भवत्येष । अतिशये पुनःशस्दा विष. 
श्चित धति प्रतिज्ञा पक्षः तस्य पुनवेचन घटत पव । किङ्कबाक्याध. 

वादिनस्तु प्रतिज्ञायते अनेनेति प्रतिज्ञा लिङ्गं तस्य पुनवचनं प्रत्या 
स्नाय इति । उदाहरणन्तु तस्मा द्रध्यमेवेति । रतेनाद्रव्यत्वप्रतिषाद 
कप्रमाणामावोप्युपदर्दित एव । मथ व्यथै प्रत्या स्ञ।यवचने, सम्ब 



गुणमग्मन्थ प्रत्धाम्नायनेशू्पणम् । ६१७ 

र्धाभिघ। नादेव विवक्षितार्थप्रासद्धेः। तदुक्तम--ङण्डिकरागं परि- 
त्यन्याक्षिणी निमील्य थ थ थ थ थ थ थथथथथ थ 

थथथथथथथथथथथथथथथथथ थ 
थथ थ थ थ थ चिन्तय तावत् किमियताऽ्थप्रातिपतिमवति 
नवेति । यदिह भवति किमनया शाब्दमाख्या । न भवतीतिन 
वाच्यम् । दष्त्वात्त | नेतहवम् । प्रतिक्ञावचन चिनान्वयव्यतिरेक।पर. 
सिद्धौ सम्बन्धामिधानस्यागमकत्तेन पमल उ्थरवस्थापितत्वात् | 
अथ प्रतिज्ञादरेवाथंप्रतिपादकत्वमस्तु-कि प्रत्याम्नायेन, तथाहि- 
धतिक्चावचनेर्विषयव्यवस्थापनाद्धतुदाहरणाभ्यां वहि््यापिप्रसिद्धा- 
घुपनयेनान्तव्थोप्ल्युपदशौन सत्यवभ्यमभिप्रेताथसिद्धिरिति। सत्य. 
मेतत् । तथाप्यवद्यंभाविनाऽथस्य प्रातिश्ञादिना प्रतिपादितस्य चति. 
पादनाथेमवश्यं कायं निगमनमित्याह-न ह्योतस्मिक्िति। पु्वषामवय- 
वानां समस्तानां तदथवाचकत्वमास्त । व्यस्तानामितरसरव्याश्रत्त- 
स्वाथेव्यवस्थापन चरिताथत्वमित्यन्यदतो वाच्यम् । यस्य सहका- 
रिणां पू्पदानां समस्तानामपि स्म्रव्युपस्थयिनां वाक्याथप्रतिपाद 
कत्वामति । अथ साधनस्याननव्योतिवाहिरयाप्त्यभिधन सति सा- 
ध्यविक्षे। गम्यत पवत्याह-गम्यमानाथत्वादिति चत् । न । अतिपर 
सङ्भात् । तथाहि-प्रातिन्ञानन्तरं देतुमात्राभिघानं कनेभ्यम् , स्वत एव 
शिवुषां हेतुपलम्भ सत्यन्वसव्यतिरकानुस्मरणं तस्पाश्चाथाधिगति. 
मेविष्यतीति विक्नञषासिधानवेयथ्ये स्यात् । अथ परं प्रतिपादयता 
वचननेव प्रतिपादनं कार्यमिति शेषाणा प्रयोगः । तहिं वाकयार्थत्र- 
तिपादनाथ निगननमपि कायम् । न च प्रतिपाद्यासिप्रायेण प्रयोगो 
युक्तः । तस्य मनुष्यधमेणा साक्षादप्रतीतेरव्यवस््थापनाश्च । 
तथाहि-कश्चिदकस्मादेवावयवादयथं प्रतिपद्यते कथ्िहू(स्यामन्यसखि- 
भिरिस्यनषस्थितत्वात्प्रतिपाद्ानां तदसिप्रायानिश्चये प्रयो गायुपपत्ति- 
रेव स्यात् । अतः परं प्रतिपादयता स्वप्रतिपच्युपायोपदश्ानं काये 
मिति पञ्चानां प्रयोगो युक्तः। तथाहि--प्रदेरस्थं धुममुप्ररम्या्षि 
नाभावसम्बन्धं स्मृत्वा तथा चाय धूमवानिति प्रराम्रुश्ाति, ततः 
साध्यं प्रतिपद्यते । तस्मादग्निमानिति निगमनार्थस्याप्युप्रन्धेः 

परप्रतिपादनाय तदुपन्यासो युक्तं एवेति, पञ्चानां प्रयोगः काय 
® + क 

इत्याह भाष्यकारः- तस्माद् चकबाथप्रात्सखमात्तारत्त | 

७८ सं ० प्र 



{ 

६१८ सटीकपक्चास्लषाद् भाष्ये 

अन्य त्वन्तव्यािप्रतिपादनाथं निगमनमिति मन्यन्ते। अनुस. 
नधानात् पक्षव्यापकत्वश्रसिद्धो विपरतप्रसङ्गप्रसिषेघायं निगमन- 
पराति । विपरीताथेव्यवस्थापकप्रमाणस्याप्रामाण्योपदशेने सति 
पर्च व्यािः प्रतीयत एव । यत्न च परपक्षाप्रतिषधघस्तत्र हेतोने गम- 
कत्वम् । यथा मूर्खोऽसो तत्पुत्रत्वादुपलभ्यमानतत्पुत्रचदिति । अत्र 
दि तत्पुन्नस्यामूखंत्वे न किञ्चित् ब।घकमस्तीति । तत्साघक्प्रमा- 
णाभावश्च निश्चित पएवेत्यन्यथासिद्धं साधनमवत्। अथाविनाभूतस्य 
प्रमागधिरोधामावान्न युक्तं विपरीतप्रमाणस्थाप्रामाण्योपदश्ंनमिति 
चत् । न । तदन्तरणाचिनाभावस्येवाप्रासिद्धः। तथाि- नित्यत्व 
प्रातिपादकप्रमाणस्य प्रामाण्ये सति न शब्दे कतकत्वस्यानित्यत्व. 

व्याप्तिः स्यादिति । न च परपक्चप्रतिषधकादेव श्वपक्षसिद्धिः, उय- 
पकरणत्वाद्धतारपि बयथ्येप्रसङ्गाच्चति । परपक्षप्रतिषधे तपद् 
दितर्बीहव्यासिक् पक्षे चोखभ्यमानं भवत्येव साधर्नमिति निगमन- 
प्रयोगः कायः । अथ प्रतिक्ञावचनमेव परपक्चप्राक्तषधसषशायं साधन. 
मिति चत् । न । तस्य साध्यमाक्नासिधायकत्वात्, साध्यमित्यहत्यर्थे 
शक्यां वा छृत्याभिघानात् कथ तद्वचनात्तक्य सिद्धिः । तस्माद् 
-वरिव्यौस्तिवदन्तव्यात्ति समथयता अवाथितविषयत्वासत्परतिपक्चत्व. 
प्रतिपादनाथमेवावयवान्तरमभघयम्। अथ प्रकरणसमकालात्यया. 
पदिष्टयारपि बहिव्याप्तिसद्भावात् गमकत्वं स्यात्। अस्तिच तयोः 
पक्षभ्यापकत्वे सत्यन्वयभ्यतिरकसद्भाव शति । अयुक्तम् । तादाल्म्य 
तदुत्पत्तक्षणप्रतिबन्धायत्तस्त्वव्यभिचारो न भवतीव्युक्त च्या 
्िसमथनावसरे । तस्मादुक्तन्यायेनत्रैवाथपरिसमातिरिति। 

एवं विभिश्नप्रकरणष्ववयवानां स्वरूपापदशन.ऽप्येकश्र ततस्वूपपः 
रिज्ञानापेक्षया प्रदनः कथमिति । अनित्यः शाष्द् दृत्यनेनानिधितानि- 
त्यत्वमाजविशिष्ट- शब्दः कथ्यत ६ति प्रतिक्चिषा । प्रयत्नानन्तरीयकर- 
त्वादिव्यनेन अआनिव्यत्वसाघनधमंमात्रमभिघीयते, नतु समथमि- 
ति हेतुवच्ननम् । इह यत्प्रयत्नानन्तरीयकन्तदनिष्पं दष्टं यथा घट 
इत्यनेन साध्यसामान्येन सह लाघनसामान्यस्यानुगम्रमाच्रभुखयत 
इति साधम्यौदाहरणम् । नित्यमप्रयत्नानन्तरीयक इशे यथ।ऽऽकाशः 
मित्यनेन साध्यामावेन साधनस्यासच्वं व्याख्यायत इति वेधरम्योदादः 
रणम् । तथा च शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकः, न च तथा-प्रयत्नानन्तः 



गुणश्रन्थे निणयनिरूपणम् । १६१९ 

रीयको न भवर्तात्यन्वयव्यातिरेकाभ्यां इष्टस।मथ्यस्य साघधनसा- 
मान्यस्य शाब्देऽनुसन्धान गम्यत । तस्मादनित्य पएवत्यनेनानित्य- 
पव शाब्द इति प्रतिपिपादयिषिताथंपरिसमात्तिगम्धत इत्यभिप्रेता 
थ सिद्धिभंवतीति । अतः पञ्चावयवनेव वाक्येन परषां स्वनिधि 
ताथप्रत्तिपादन क्रियत इति सिद्धम् । अत्र च शग्दविक्लेषस्य पक्षी. 
करणे प्रयत्नानन्तशयकत्वं साधनं विवक्षितमिति ज्ञेयम्। अन्यथा हि 
दाब्द् मात्र परिग्रहे भ्रयत्नानन्तरीयकत्वं भागासिद्धं स्यात्, नहि भ्र. 
यत्नानन्तरं सवंशाब्दानां जन्मास्तीति ॥ 

अथ निणयो विद्यान्तरमिति केचित् । तक्निवघा्धं विक्तेषदशंन 
जमेत्यादि परकरणम्- 

(भा०)विक्षद्कदानजमवधघारणज्ञानं सराघाधविरोधी 
~~ एष + क निणंयः। एतदेव प्रत्यक्षमनुमानं वा। यद् विरशोषद्श- 
नात् सत्रायविरोध्युत्पद्यते स प्रत्यत्तनिणेयः। यथा 

[98 ¢ 
स्थाणुपुरुषयारूध्वतामाच्रसादहया लो चनादिरोषेष्वप्र- 
व्यक्षष् मया वचषाचुस्सरणात् एकम स्थाणुः परुषा बत 

सक्रापात्पन्ता दशरःपण्याद्दहानात परुष पकापाम 

त्थवधघारणज्ञान प्रत्यह्वानणयः । विषाणमान्नदकानाद् 
९ २ र (९१ गौगेषयो वेति संकायोत्पत्तो सास्नामात्रद्शेनाद् 

गारवाधामत्पववारणन्ञानमयचुनाचननणय इति ॥ 

(अये1०) परा्थानु मानानन्तरमस्यान्तमावनिरूपणमन्राप्यन्तमांव 
ज्ञापनार्थम् । निणय इति लक्ष्यनिदे शोऽवशिष्टं छश्चणम्, । अवधा- 
रणवचनज्ञानं हि विप्ययश्चानमपि भवतिनतु विशेषद्श्चनाजायते 

विन्चोषद द्रीनजं चोभयज्ञानमपीत्यवधारणन्रहणम् । तथापि विशेषद्. 

दानजमवधारणज्ञानं निर्भय इव्युक्ते व्यमिचाराभावाद्ययं संशय. 

रोघीति पदम् । न । विश्जिष्टनिणंयलक्चणाथेत्वात् । यथपि विश्लेष - 

लनजमवधारणज्ञानमिति सकलकनिणेयव्यापीद स।मान्यलक्षणं तथापि 
संशयविरोधीति पदं खंशयपृवंकस्य निणिवस्य लक्षणाम् । तथाच 
नेयायिकैरुकम्-'विमरदय पश्चपरतिपक्ाभ्यामथौवधारणो निणेयः, इति 
(१अ०१अ ०घु ०१) संरायपूवैकस्य छक्षणम्। विखुश्येति विमद्रौ कत्वा 



६२० सटीकप्रहास्त पाद् माष्ये 

पक्षप्रतिपक्चाभ्यामिति तद्वचनाभ्यां स पुनः साघनदूषणाभ्यां निणेय 
इति । अथ विह्ोषदशंनात् सायो व्यावत्तैते न निणयादिति कथं 
तद्धिरोधित्वम् । उपचारेण, निणेयक।रणस्य सश्यविरोधित्वान्निणे- 
यस्तद्विरोधीत्युक्तम् । अस्यान्तभावम्राह-पतदेव प्रत्यक्षमनुमानवा 
न ज्ञानान्तरम् । प्रत्यक्षसामग्राजन्य हि प्रत्यक्षमनुमानसामग्रीजन्य 
स्वनुम।नमिति । यद्धि षदशेनात्संशाय विरोध्युत्पद्यने स निणय इति 
प्रक्तनस्य वित्ररणम् । अत्र स्थाणुपुरूषयारूष्वेतामात्रसाददयालोच- 
नाद्विशेषेष्वप्रत्यक्षिषूभयविरषानुस्मरणात् स्थाणुः पुरूषो वेति संश. 
योस्पत्तौो सत्यां शिरःपाण्यादिविशषदशहनात् पुरुष पवार्यामत्यवधघार- 
णन्ञानमिन्द्रियाथ सश्जिक्रषा दुत्पत्तः प्रव्यक्षनिणेयः। विषाणमातद ह्न. 
नादिति । पिष्डव्यव्रधानेऽपि सारभ्यविरिष्टविषाणदरनात् गोग. 
वयो षेति संश्योत्पत्तो सत्यां सास्नामाजद हानादचिनाभावसम्बन्ध- 
स्मरणे सति परामशेज्ञानानन्तरं मोरेबायामित्यव्रधारणे ज्ञानमनुमानं 
निणयः ॥ 

अथ स्मृतः कायेकारणविषयस्वरूपनिरूपणाथं लिङ्गदशनेच्छा- 
स्मरणाद्यपेक्चादिव्यादे प्रकरणम्- 

(मा०)लिङ्खद दानेच्छानुस्मरणाद्यवेह्लादात्ममनसोः 
संयोगविदहोषात् पट्वभ्यासाद्रपरत्ययजनिलाच संस्का 

क र क र 

रद् ट्छश्चुतनुस्ूतव्वथकु रषचुन्यवसायच्छानुस्मर- 

णद्रेषहेतुरतीत विषया स्म्रतिरिति ॥ 
(व्यो०) लि ङ्गददोनं चेच्छा चानुस्मरणं चेति तथोक्तानि तान्या 

दिर्य॑षासिल्वादि पदेन प्रणिघानादेग्रहणम्, तान्यपेक्षत इति तदवपेक्चस्त- 
स्मादास्ममनसोः सेयोगविश्ेषादित्यसमवायिक्रारणनिरदँशः । लिङ्ग. 

द् शनच्छ। चु स्मरणाचयपेक्ष(द् पट् वभ्यासाद रग्रत्ययजनितान्न संस्क।रा- 
दिति निभमित्तकारणनिदंशः । दध्रश्चतानुभूतेष्वथैष्विति । दष्टः 
प्रत्यक्षेण श्चतः शब्देनानुभूता ऽचमानन । 

अन्येतु दष्टश्चश्चुषाऽ न॒भूतस्त्वगिन्द्रयेणेति । तत्र लिङ्गं दशयति- 
शेषानुभ्यवसायस्मरणच्छाद्वेषहेतुरिति । उपयुक्ता्िङ्गाव् नु मेयः शोषः, 
सोऽनुभ्यवसीयते अनेनेति हाषानुब्यवसायः परामश्ेशान तस्य हेतुर- 
विनामाक्षसम्बन्धस्मरण लथा पद्स्मरणाद्वाकथस्मरणं स्ुखस्मरणा- 



गुणग्रन्धे स्मृत्याषयोर्निरूपणम्। ६२१ 

दिच्छा दुःखस्मरणाद्रेष इति । अतीततविषयेति स्वरूपकथनम् । 
अतीता विषयो यस्याः सा तथोक्तेति । नन्वयुक्तमेतत् । विद्यमा- 
नेऽपि वस्तुनि स्मरणस्य दशंनादित्यव्याप्िरतिव्वासिश्चायुमानादेर 
तीतविषयत्वादिति । अथ चोदनेव भुतं भविष्यन्तं विप्रकष्टादिक 
मथ प्रकाडायति नान्यत् किचनेन्द्रियादिकम् हति चत् । न। अचु 
मानस्याप्यतीतादयथप्रकाशकत्वेनोपलम्मात्तथाच मेघोन्नत्या भवि- 
ष्यति ह््टरित्यनु मीयत, नदीपूराञ्च विरिि्ठादुपरिष्टादृश्िरित्युक्तम्। 
प्रत्यक्ष चात्राविनाभावन्राहकममभ्युपेयम् । अन्यथा व्याप्निग्रहण- 
भावेऽयुमानमेव न प्रवर्तत । न चानुपानिनेवाविनाभावत्रहणम्। 
अनवस्थाप्रसङ्ग।त् । वत्तेमानेन च!विनामावग्रहण कथमतेताद्यथ. 
यमान स्यात् । अन्येनाविनाभावग्रहणिऽन्यस्यानुमितावतिप्रसङ्गात् | 
तस्मादतातविषयत्व व्याख्ययमुपचारेण । यत्र हि विषयेऽनुभवो- 
तोतस्तत्र स्म्रतिरुत्पद्यते हति । 

अन्ये त्वतीतो व्यवहितो विषयो यस्यानुभवस्यासावतीतविष्रयः 
स विषयो यस्याः सातीतविषयेति प्रपि सत्यकस्य विषयस्य रोपो 
द्रष्टव्यः, दत्यर्तातानुमव।व्षयत्वं छभ्यत इति मन्यन्ते | 

अथाथेजत्वमव स्म्रूनः कस्मान्नेष्यते। अथेचिनाश्ेप्युत्पारात् । न 
च यदेशकारालिङ्गितऽनुभवज्ञनमुत्पन्न तदालबनमेव न्याय्यम् । 
स्मतिकाले तस्याविद्यमानतया विषयत्वाभावात् । बद्येन्द्रियाणां च 
स्मतिजन्मनि प्रस्येकं व्यभिच।राद्न्तःकरणस्य व्यापारो निश्चीयते, 
न च तस्य स्वातन्ञ्येण चहि्चिषये व्यापारः सम्मवतीत्यनथजत्वमरव 
न्याय्यम् । अवदय चाधजत्वे सत्यव्यभिचारित्वादिधमांपेतत्वात् 
प्रमारूपनायां स्मृतेः प्रमाणादुत्पत्तिवाच्या । अनुमानादेश्च व्यापारा 
चुपख्ष्यरन्तःकरणस्थ स्वातञ्गरेण तदुत्पत्तौ प्रामाण्ये सति स्मृतर 
परोक्चत्व स्थात् । न चेतद् स्ति, तस्माज्ञिविंषयत्वमेष ॥ 

अथा्षज्ञानस्य कारणविषयप्रमाणनिरूपणाथमान्ञायविधातृणा- 
यादिप्रकग्णम्- 
(भा ०)अन्नायविघातुणामृषीणामत्तीतानागतवततमनि- 

स्यतीद्ियेष्वर्थपरु घमादिषु प्रन्थापानेषद्धेऽवतुपनिषद्धषु 

चात्ममनसोः संथोगाद् धमविहेषाच यत् प्रातिभं य 



य जक 

६२९ सर्टीकप्रशस्तपाद भाष्ये 
© क = 9 स् १ थाथनिवेदनं(१) ज्ञानसुत्पद्यते तदाषेमित्याचक्चते। तन्त 

प्रस्तारेण देवर्षीणाम् । कदाचिदेव लोकिकानां यथा कन्य- 
क। ब्रवीति दवो मेन्राताऽऽगन्तेति ह्दयं मे कथयतीति ॥ 

(व्यो०) आस्नायो वेदः श्चतिस्श्रतिलक्षणस्तस्य विधातारः कत्ता. 
रस्तेषासुषीणामुत्पद्यते यत्प्रातिभं ज्ञानमिति । प्रतिभय संस्क।रविशे- 
घण निवैितं यथात्मनिवेदनं यथा तस्य पद्ाथेस्यात्मा स्वरूपं तन्नि 
वेदनं तदालम्बनमुत्पद्यते तद्।षेमिस्याचक्षते । केष्वर्थषूर्पद्यते ? अती. 
तानागतवत्ते मानेषु । किविशिष्रेषु ? अर्तन्द्रिेषु धमादिष्वादिपदेन 
परमाण्वादेश्रेहणमिति। ्रन्थोपनिबद्धेषु परमाण्वादेष्वयुपनिदद्धषुच 
इयानात्मनि घम हतिुतः कारणदेषु यथाथावेक्ञानप्र! मात्ममनसाः 
सयोग।दसमवायिनो धमविदोषाश्च निमित्तादिति । तन्त प्रस्तारेण 
ऋृक्षणामतस्तदाषम् । तन्न कदाचिदेव लोकरिकान।मप्यर्षोणामेष 

विधं विज्ञानमस्तीति । किपस्मदरारीनां प्रसाणन्रिव्याह-कराचिदेव 
लौकिकानां तत्परातिभं ज्ञानमिति । यथा कन्यका वीति श्वोमेभ्नाता 
आगन्तेति । नचेन्द्रियज्ञं तत्, व्यापारं विनाप्युत्पत्तेः । अथ 
बाह्येन्द्रिषाणां ज्यापागासम्मवेप्यन्तःकरणस्य व्यापारात्प्रत्यक्षफल 
त्वम् । सम्बन्धोषीन्द्रियण सह भ्रातुः संयुक्तविद्रोपणधिरोष्यभावः। 
तथाहि -तद्धिशिष्रमात्मान देश काठ वाऽ ऽखग्योत्पाद्यते क्ञानमेतदि- 
रुक्तं परेः । तच्चासत् । अस्यापसेक्षत्वानुपपन्चः । यच्च ह्ययरोक्षक्षान 
तत्रेवेन्द्रियव्यापारकद्पना क्रियते । नचात्र तदस्तीति । नच बहि 
वषये विङ्चषणेऽपि मनसः स्वातच्छ्येण व्यापारः सम्मवतीत्युक्तम् ) 
लिङ्कटि द्भि्म्बन्धानुस्परणनवुभवाच्च नाचुमानजम् । शब्दं विना- 

पयुत्पत्तेः न शाब्दम् । अतः प्रमाणान्तरफंच्पेतत् । तथा प्रञ्चेरृते स 

तिन प्रव्यक्चादिक नेद्श्ात्याप तु-हृद्यमे कययताति-त्रृते। अथ 

कस्मात् प्रत्यक्चायुमानानन्तरमाषक्चानस्य न निरूपणम् । अस्मद्दीनां 
तेन ग्यवहारामावात्, यतस्तत्त प्रस्तारेण ऋषी णमेव कदाचिदेव 
 छोकिक।नामिति ॥ 

(१) व्योमवतीक।रमतेनात्र भाष्ये 'यथालमनिवेदन' इति पाट 

बोध्यः । किन्तु स्ैच्रास्येवोपलभ्वेरयमेव मुद्धितः 



क से | 

शुणग्रन्थे सिडदकाननिरूपणम् । ९२३ 

सिद्धदशन विचान्तरमिष्ट परेस्तन्निषेधा्थ॑माह- 
[9 © + 

(भा०) सिद्धदकनन ज्ञानान्तरम्। कस्मात् ! प्रय- 
| © कि 9 लप्ूरकमन्जनपाद्लेप्वङ्गगुलिकादिसिडानां दइयद्र 
दणां सुक्ष्म टथवादहितविप्रकृष्टेषवर्थेषु य दु्ोनं तत्प्रत्यत्च 
मव । अथ देन्यान्तारेक्षमामानां प्राणिनां म्रदनक्च 
त्रसच्वारादानात्त्त वमधमावपाष्ृदशनाप्रचम् तद् 

प्यनुमानमेच । अथ लिङ्गानपेक्षं धंमादिषु दशोनमिष्टे 
तदपि प्रत्थक्षाषयारन्यतरस्मिन्नन्तभूतमित्येवं वुद्धि 
रिति॥ 
 (व्यो०) सिद्धदशनं न क्षानान्तरयिति । आर्षज्ञानानन्तरम- 
स्यान्तमावनिरूपणमापप्यन्तमांवार्थम् । यत् सिद्धानां दश. 
नमुत्पद्यते तल्परत्यक्षपेव । केष्व्थषु ? ुक्ष्मव्यवहितविगप्ररृठे- 
ण्विति । सृक्ष्माः परमाणवः । व्यवहिता नागभुकनादयो- 
ऽस्मदादीन्द्रियापेक्षया न त् सिद्धेन्द्रियाणां व्यवधायकमस्ति। विप्र 
ष्टा मबादयः तेषु । सिद्धानां कि्विश्िष्टानामिति मुक्तात्मभ्यवच्छे- 
दाथ द्य द्रष्टुणामिति । किच तेषां सद्भवे प्रमाणमित्याह दश्यानाम्। 

कद्ाचिदञ्जनादिवियुकताः प्रत्यक्चणाप्युवलम्यन्ते । का पुनस्तेषां 
खि द्विरित्याह-अञ्जनप।दटेपखड्गगुखिक। दि सिद्धानामिति । आदि- 
पदेन चिन्तामणिप्रश्रुतीनां ब्रहणम । अञ्जनादिवशाश्च सिद्धन्द्ि- 
याणां सुक्षाद्यथैप्रकाशनमतस्तत्प्रव्यक्षमेव श्चानान्तरमिति । अथ 
ज्योतिषामयन द्रा प्राणिनां द्युभमश्चुभं वा मविष्यतीति ज्ञान प्रमा 
णान्तरपिष्टं तक्निषधा्थं दिव्यान्तरिक्षमोमानामित्यादि । दिवि भव 
दिव्यमुर्क।पातादि । अन्तारेक्षे मं चान्तरिक्षं देग्दाहादि। भूमो भकं 
भौम भुसंचलनादि । तेषं प्रहनक्षत्रसंचारादिनिमिक्तमुपरभ्य प्राणिनां 
धमीघमेयोर्बिपाकः फठदानस। मथ्य तदशन क्ञानान्तरमिष्टम् । 
तदप्यनुमानमेव, लिङ्गदश्षेनानुस्मरणादिजन्यत्वात् । यदि वा द्याः 

न्तरिक्षमौमानां सुरसिदडधप्रनुष्याणां प्राणिनां प्रहनक्षन्नरसचारादि. 

निमिन्तमुपलभ्य धमाघमयोविपाकद्शनमेष्ठ तदप्यनुमानमेषेति । 
अथ लिङ्गानपेक्षं धमधमादिषु दे द्रानामेष्ठम् । तदपि यदाद्दियाथस, 



६२४ सरटीक्षप्रहास्तवादमाष्ये 

न्निकर्षाद पराक्चपनुन्पद्यते प्रत्यक्षमेव । अथन्द्रियार्थसल्िकसे विनैव 
धमविशेषादुत्पद्यते तथाप्याबमित्याह--प्रव्यक्चाषयोरन्यतरस्मिक्नन्त- 
भूत्रित्ि। पववुद्धिरिव्युपसंहारः परोपगताया बुद्धेविंनाशपर इति ॥ 

अथ बुद्धेरनन्तरं सुखस्य कार्यका।रणस्वरूपापद् शानाथमयुग्रह- 
लक्षणं सुखभित्यादि- 

(भा०) अनुग्रहलक्षणं सुखम् । सगाग्यभिप्रेतवि- 

षयसान्निध्ये सतीष्ट पलज्धीन्द्रियाथसीन्नकषाद्धमा- 
वे्तादात्ममनसोः संयगादनुग्रहाभिष्वङ्खनयनादिष- 
खादजनकमुत्पद्यते तत् सखम् अतीतेषु विषयेषु स्मृति 
जम् । अनागतेषु सङुरपजम् । यन्तु विदुषामसत्सु 
1चषथतुस्मरणच्छासङ्टपष्वाच्मयवात तदद्यत 

सन्ताषधमाषक्ाषानामत्तामात ॥ 
( वथा०) अनुग्रहलक्चषणमनुग्रहस्वरूप यस्पिन्नुत्पन्न सव्यात्माऽचु- 

गृदहीतपात्मनं मन्यत शति । स्रगाद्याभप्रतविषयसाान्नध्ये सतीति । 
खमादयश्चते अभित्रतावषयाश्चति तेषां सा्निघ्यम् । अनमिप्रेता रागा. 
दयः सुखदेतवो न भवन्तीत्यभिप्रेतग्रहणम् । इष्टोपलन्धिश्चन्दिया्थ. 
सान्निकषश्चति तथाक्त तस्मात् ¦ चमाद्यपक्षादित्यादिपदेन दिक्ाला- 
देत्रहणम् । तान्यपेक्षत इति तदपेक्चरूतस्मादिष्टोपलन्धीन्द्रिया्थस. 
क्षिकषाद्ध्माद्यपेश्चादातपमनसोः सयोगादसमवायिकारणादात्मनि 
खुखमुत्पद्यते । अचुग्रहामिष्वगनयनारदिप्रसादजनकमिति कार्यनिरु 
पणम्। अनुग्र्दतिरनुग्रहः सुख विषयं क्ञानम्, आसत्तिरभिष्वङ्गः, नय 
नादिप्रसादः प्रसन्नता । आदिपदेन मुखादिप्रसन्नता गृह्यत हति । 
तदेतदसाधारणत्धादितर स्माद कमिति ज्ञेयम् । न च सवे विषेकिनः 
स्वरूपता दुःखम्, अरचुश्रहात्मकस्य ससस्यात्यचुमकत्। अतपव न 

दुःखामावे सुखष्यवहार इति वाच्यम् । विभिन्नक्ारणजन्यस्य तीव 
तरादि मेदमिक्नस्य प्रतिभासन।त् । पव दुःखस्यापि न सुखामावरुप- 
तेति । यदेतदुक्तं सुखं तत्सनिहिते बस्तुनीन्द्ियाथसक्चिकर्षा 
दुत्पद्यते, अतीतानागतेघु स्मरणसकल्पाभ्यामित्याह -भरतातेषु सुख- 

साधनेषु स्मरतिजपनागतेषु सङुःलपजमित्येतद्धेयमुपदरितम् । यतु 



गुणम्रन्थे दुःखेच्छयोर्निरूपणम् । ६२५ 

विदुषामसत्छु विषयानुस्मरणं चेच्छा च सङ्तपश्चेति तथोक्ताश्ते ष्ष- 
विद्य मानेष्वाविभेवति तदुपादेयम । विद्याह्मसन्ताषध्मविशशेषनिमि- 
तमिति क।रणापन्यासः। विद्या तस्वक्ञानं तस्मात्तत्वक्ञानिनां खुखम्। 
तथा कामो रागाद्िष्ेनानास्तस्माश्च शान्तमनसां सुखम् । सन्तोषो 
विषयेष्वलम्प्रल्ययस्तस्माश्च सखम । केषांचिद्धमविक्ेषाश्चेति । अन्ये 
तु विद्यय। जनितः सः शामस्तस्मात्सुसलमिति । तापं पूववत् ॥ 

दुःखनिरूपणाथमाह- 
(मा ०)उपचातरच्तणं दुःखम् । विषाद्यनसिप्रतवि- 

षपयसान्निध्ये सत्यनिष्टापरन्धीन्द्रिथाथमन्निकषादधः 
माद्वक्षादास्ममनसोः संयागाद्यदमर्षोपचातरैन्यनि- 
भिन्तपुत्पद्यते तद्दुःखम् । अतीतषु सपन्धाघ्रचोरा- 
दिषु स्पतिजम् । अनागतषु सडुल्पजपसिति ॥ 

(या०) उपध्रातलक्चषणमुपघातस्वरुप दुःखमिति । उपहन्य 
तेननेच्यु पह तमास्मान मन्यत इति । कारणमाह-विषादयश्च ते अन. 
भिप्रतविषयाश्चेति तेषां सान्निध्ये सतीति । अभिप्रताश्च विषयादयः 
सुखदेतव पवेत्यनभिप्रेतश्रहणम् । अनिष्टापलन्धिश्चेन्द्रियार्थसन्नि- 
कषश्चेति तथोक्तस्तस्मादधमापष्ठादित्यादपदन दिक्षाटादेग्रह- 
णम । तस्माद् नि्ठापरुब्धीन्द्रियाथसन्निक षाद धमा द्यपेक्लादात्ममन- 
सोः सयागादसमवायकारणाद्।त्मनि समवतं यदुत्पद्यते तदृदुःखम्। 

अमर्षो पघचातदेन्यानां निमित्तं कारणं तदितरस्मात् मेदकामिति ज्ञे 

यम् । अतीतेषु स्ादिष्विनि कायनिरूपणम । अमषोंऽसदिष्णुता । 
उपहतिरुपघातो दुःखारम्बनं ज्ञानमिति । दैन्यं दीनङूपता दुःखा 
दुत्पद्यत इति 1 तदेतदसाधारणत्वादितरस्मात् मेदकयिति श्चेयम्। 
अतीतषु सपव्याघ्रचांरादषु दुःखसाधनघु स्सछातजमनागतचुस- 
ङुःस्पजामात ॥ 

इच्छायाः कार्यक।रणस्वरूपनिरूपणाथ स्वाथ पराथं चेत्यादि- 

(भा ०) स्वाथ पराथ वाऽप्राप्प्राथेनेच्छा। सा चात्म- 

मनसोः संयोगात् सुखाद्यपक्तात् स्छ्त्पपक्षाद्यात्पद्यत । 

यत्नस्सतिधमा धमरेतुः । काभोऽनिरखाषः रागः 
७९. स ० प्रर 



६२६ स्टीकप्रथास्तपाद्भाष्ये 

सङ्कल्पः कारुण्यं वेराग्यम् उपधा भाव इत्येवमादय 
-हच्छामेदाः | मेशुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छाऽ- 
भिलाषः । पनः पुनधिषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनाः 
सन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः । स्वाथेमनपेक्ष्य परदुःखप्रहा- 
गच्छा कारूण्यम् । दोषदश्ोनादिषयत्यागेच्छा वैरा 
ग्यम् | परवश्चनेच्छा उपधा । अन्तर्निगृहेच्छा भावः| 
चिकी षाजिदीचत्यादिक्रियामेदादिच्छामद्ा मवान्ति। 

(व्यो °) अप्राते वस्तुनि प्रार्थनारूपत्वादिच्छेति । स्वार्थं परार्थं 
वेति धिप्रतिपत्तिनिरासाथै विभागक्थनम । न केवलं स्वाथ 
त्र पराथंमपि । उत्पात्तक्ारणमाह~-सा चात्ममनसोः संयोगाद्. 
समवायिकारणादुत्पद्यते । किमपेक्षात ? सखुखाद्यपेक्लात् स्मत्यपक्षा- 
देति । प्रयत्नस्मृितिध्माधमेहेतुरिति कायनिरूपणम् । शुद्धाभिस- 
न्धिधमहतुदुष्टाभिसन्धिश्चाघममहे तुरिति । अन्येऽपि गुणाः कामाद्. 
यः सन्तिच शब्दे कि न सूचिता दति चोद्यस्य परिहदाराथमन्तभा- 
घं निरूपयत्ति-कामोऽभिलाषों रागः सङ्कल्पः कारुण्यं वेराग्यमुपधा 
भाव इव्येवमादय इच्छामेदास्तद्िक्ञेषा इति । मथुनेच्छा कामस्तः 
त्सद्धाषे कामीति व्यपदेश्चात् , नच्छामात्रमिति । अभ्यवहरण 
च्ठाऽ्मिलाषः। टक्षणेच्छासामान्यन सर्वस्मिन्वस्तुन्यभ्यवहरण- 
मादानं विवक्षितम् । तदिच्छाभिलाष इति चान्य । पुनः पुनविषया- 
लरञजनेच्छा रागस्तेन हि सता रागीति व्यपदेशात् । अनासन्नाकरे- 
यायामनागतक्रियायामिच्छा सङ्कल्पः । स्वाथेमनपेक्ष्य पर्दुःखप्र 
हाच्छा वद्धिनाश्चेच्छा कारुण्यम् दोषदशेना द्विषयेषु परित्यागच्छा 
वैराग्यम्, तःसद्भवि विरक्तव्यवह्ारात् । परव ञ्चनेच्छोपधा अन्त 
्निंगदच्छा भाव इति । यद्यपीच्छा सवाऽन्तन बाद्योति, तथापीयम- 

न्यापेक्षया कथचिीद्श्ञायत दत्यन्तानगृढत्युच्यते । चकाषा जिही- 
षो सति क्रियाभेदादिच्छामेदा भवन्ति । करत्तामिच्छा चिकीषो हन्ते. 
मिच्छा जिहीषंति ॥ 
देवनिरुपणार्थमाद- 

(भा०) प्रज्वजनात्मको द्वेषः । यस्मिन् सति प्रज्व. 



गुणम्रन्ये दवेषपरथट्ननिरूपणम्। ३२७ 

लितभिवात्मान मन्यते सद्ेषः । स चात्ममनसोः 
सयगादू ट् :्वा पक्लात प्प्रत्यषपच्ताद्ात्वश्यत प्रयत्न 

स्छतिघमोधमेहेतुः । कोधो द्रोहः(१) मन्युरक्षमाऽभमषे 
इत दषमदराः॥ 

(अयो °) प्रज्वखनात्मक्रः प्रञ्वखनस्वरुपो देषः । यस्मिन् सति 
प्रञ्वलितमिवात्मानं मन्यतेस द्वेष इति पवस्य विवरणम्। स 
च।त्मपनसोः सयागाद समवायिकारणाद्दुःखापेक्षाव् स्मृव्यवेक्षा- 
द!स्मन्युत्पद्यत इति । प्रयत्नस्म्रतिधमोघधमंहेतुरिति का्यनिरूपणम्। 
यथाहि द्वेषाद्धघादौ भ्रवत्तंमानस्याधमो मव्रत्येचव यजनादौ प्रत्तेमा- 
नस्य धर्माऽपीति । मेदनिरूपणाथमाह-द्रोहः क्रोधो मन्युरक्षमा- 
छमष इति देषमेद।ः तद्धिशषा इति । स्वामिनात्पकारे द्वोादः। क्रो 
धस्तु यस्मिन्नुत्यन्ने शारीरेन्द्रियावयवानां विकारः सम्पद्यते । मन्यु- 
रपक्रतस्यापकतुमसम्थस्य कण्टाक्षविक्रारजनकः। अक्चमा असाहि- 

ष्णुता । अमषोऽपकत्तृवेषादिग्यव धाननप्यकरणम् । 
नन्वते सुखदुःखच्छद्वषाः कथं विन्नान!द्यतिरिच्यन्ते, समानक 

रणजन्यत्वादन्तमु लाक।रतया प्रतीय मानत्वाच्चेति । कारणनेरे 
न हि पदाथां भिद्यन्त इत्युक्तम् । 

तदतदूपिणो मावास्तदतदूपहेतुजाः । 
तत्सुखादि फिमज्ञानं विन्ञानासिन्नहेतुजम् ॥ इति ॥ 

तथाहदि-केचित् भावास्तद्रपिणा धान्यवादेरूपिणोऽन्येऽतदरपि 
णस्तद्विघमाण इति । कस्मात् : तदतद्रपदेतुजत्वात् । धान्यरूपात् 

कारणादुत्पक्नास्तद् पिणोऽन्ये तु विलक्षणाऽतद्ूपिणः दत्युक्ते सस्याह 
यदेष तत्सुखादि विक्चानेनामिन्नहे तज किमक्ञानमिष्टम् । 

त्ैतदेषम् । अभेदे साध्ये समवाय्यसमवायिनिमित्तापेक्षयापि 
सम।नकारणजन्यत्वस्य व्यभिचारात् । तथा हयकस्मात् समवायि 

क।रणादुत्पद्यन्ते पाकजाः परस्पर विभिन्नाश्चति । अस्मवाथेका 
रणन्तु पाथिवपरमाण्वग्निसंयोगः तेषामेक पव । तथेकोप्युष्ण 

स्पल्स्तेषां निपित्तकारणामेति । तदपेक्षयापि व्यभिचारः | साम 

( १) अन्न द्रोहः क्रोध" इति व्यामवतीभ्याख्याने पाठो बोध्यः। 



६२८ सदीकप्रचस्तपाद भाष्ये 

ग््यपेक्षया त्वसिद्धं समानकारणजन्यत्वम् , तस्याः प्रतिकायौनेयतं 
त्वात् । उक्तं चेकच्र सखरगाद्यपलक्षित। सामग्री कारणमन्यत्रान्यथाभूते 
ति। तथा प्रतिनियतजानेः प्रागभावस्य चानुप्रवे्ने स्वर साम 

ग्रोमदो मकवस्येवेति । अन्तसमुखाकारतया प्रतीयमानत्वं च ज्ञानघ- 

भैव्यभिचासीति । अस्तिच धमेरधामिणोर्येद् इत्युक्तम् । तथा क्ञान- 
स्यानत्पत्तिविना शाभ्यां व्यभिचारः, तयारन्तमुंखाकारतया प्रती. 

यमानत्वम् , न च बोघङ्पतेत्यरमतिप्र लङ्गन ॥ 

अथ प्रयल्लस्य कारणस्वरूपविभागनिरूपणाथम।द- 

(भा०) प्रयत्नः संरम्म उत्साह इति पयांयाः। स 
द्विविधो--जीवनपूवंकः इच्छ द्वेषपूवंकञ् । तन्न जीव- 

नपूवेकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तानप्रेरकः प्रबोधका 

चान्तःकरणस्येन्दरियान्तरप्रापिदेतः । अस्य जीवनपूवं- 

कस्यात्ममनसोः संयोगाद्ध मधमा पेक्षादुत्पत्तिः । इत- 
रस्तु हितादितप्रािपरिहारसमथस्य व्यापारस्य हेतुः 

क्रारीराविधारकख । स चात्नमनसाः संयोगादिच्छा- 

पेत्ताद् देषापेत्तादवात्पयतं ॥ 
(व्यो०) प्रयल्ल; सरम्भ उत्साह इत पयाया लक्षणमसाधारः 

णतवात् । तथादहि-प्रयज्ञ इतरस्मात् भिद्यते अनादिकालप्रवाहाया 

तेत्थंभूतपयोयाभिचघयत्वात् ! यस्तु न भिद्यते न चासाषेवम्, यथा 
रूपादिरिति । स दिविधः कारणमेदादित्याद-जीव्रनपृवंक इच्छा. 

देष पूथकश्चं । जीवनं पूवे क।रणमस्येति जावनपूवकः। सक्थ वि. 

ज्ञायत इत्याद -सुप्तस्य भ्रणपानसन्तानप्ररकं इति । येय सक्तस्य 

प्राणापानसन्तानक्रिपा सा भ्रयलकयां क्रथात्वात् जात्रदव 

स्थायां प्राणक्रियादिवदिति । न परं प्राण।दिसन्तानप्रेरकः, प्रबो- 

धक्ाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्नरेण प्रतिहतुरिति । यथाहि 

प्रवोधसमये येनैवेन्द्िवेणोपलम्भस्तेनेव सखम्बन्धार्थमन्तःक- 

रणस्य निरिन्दियत्वात्पप्रदेशे वत्तमानस्यावश्य कमाभ्युपेयम् । तश्च 

प्रयत्नकायं परिणरहीतवाऽन्तःकरणकमंत्वात् जाग्रदवस्थायां तत्कर. 

वत् । अत एव नादष्स्देवान्र कारणत्वम्, अनुमानेन प्रयत्नकवेत्वो- 
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परब्धेः । कारणान्तरासम्भवे च अदष्ठस्येव कारणत्वमिष्यत इति। 
स्थिते हि सद्भवे जीवनपृवंकस्योत्पत्तिकारणमाह -- आत्ममनसोः 
सयोगादसमवायिकारणाद्िशिष्टधमौधमपेक्षा दुत्पात्तिरिति ¦ . इतर- 
स्त्विच्छादेषपूवेको दिताहितप्रा्षिपरिहारसरमथस्य व्यापारस्य क।- 
यिकम्यापारस्यदहेतुः। तथा शरसराधारकश्च । तेन हि प्रतिबद्धं 
शारीरे गुरुत्व न पतनमारमते । तस्य।त्प्तिकारणमाह-आत्ममन. 
साः सयोगाद समवायिक्रारण।दिच्छयक्चाद्रेषापेक्चाद्वोसखदयत इति ॥ 

गुरुत्वस्य रक्षणपरीक्षाथं गुरुत्व जखभूभ्योरित्यादि प्रकरणम्-- 
ध ९ 

(ना०) गुरुत्व जकम्म्याः पतनकमकारणम्. । 
(न © ॐ 9 9 >, + १, 

अप्रत्यचे पतनकमानुमयं संयोगप्रयनसंस्कारवि- 
द, क [द [9 [०4 क 

राव । अपस्य चाबादपरमाणुरूपााद््बवन्नत्यानत्यत्व- 

निष्प्रतयः ॥ 
(उ्यो०) अप्रत्यक्षत्वे सति पतनकर्मकारणत्वात् गुरत्वमितर 

स्मात् भिद्यते । वेगोऽपि पतनकप्रकारणमित्यप्रत्यक्ष्रहणम् । जलभू 
म्योरित्याश्रयनिरूपणम् । इनरपदा पेक्ष घ। लक्षणे जलभूम्योरेव व 
तमानत्वे सति पतनकमकारणत्वात् गुरत्वम् । रसोपि जलभूम्योरेव 
वत्ततेनतु पतनकमेकारणम् । अभ्युपगमे वा कारणातिशश्येन काया. 
तिश्यस्यान्थज्रोपरन्धेः पषाणाद् रसातिदयामविन प।तातिक्ा- 
याभावः पिप्पद्यादो च तत्सद्धावेन सद्धावः स्यात् । स नास्ती 
तिन रसरः कारणं पतनात्पत्ता। रूपादेश्च कारणत्वे अनलादावपि 
सद्भावात् पातः स्यात् । न चास्तीव्यतो शूपादिष्यतिरिक्तं कारण 

मनुमीयत इत्यत भह --प्रतनकमानुमेयमिति । आद्यस्य दहि पतन. 

कर्मणाऽसमवायिकारण गुरुत्वं द्वितीयदिस्तु सस्कारोपीति। न 
चासो जलभूम्योरेव वर्तेते । ननु त्वगिन्द्रियस्याव्यपारात् पञ्च पलं 
दश्च पलमिति प्रतिभ।सनत् गुरव प्रत्यक्षम् । न । त्वाशेद्धियेण 
सम्बन्धापपत्तः प्रथिव्यादिगुरत्वस्यापि प्रत्यक्षताप्रसङ्घात् । अथा. 
यगतमेव गुरुत्वं परिच्छिनात्ते तवागेन्द्रियम् । न च तत्पृथिग्यादिगु- 
रुष्वेऽस्वीति । नन्वेवमपि मक्षिकादिगुसत्व परिचिडन्यात् तस्याप्या- 

येयगतत्वादिति । न च तस्याविशिष्टरवाद् परेच्छेव्ः, परच्यक्षदभ्यख- 
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मवायस्याविशेषात् । अथाधोगतिदेतुत्व वेशिष्ट्यम्, तर्हिं त्वगिन्दि- 
यसम्बन्धनाधोगतिविशषमुपल भमानस्य पञ्चपलं इदशपलमित्यानु- 
मानिक पव प्रत्ययः। अथ दशपद्ेस्तन्तुभिरारब्धे पटे गुरुत्वाति. 
शयस्यानुपलन्धेः कारण पव गुरुत्वम्, न तु कायं । तदसत् । उभयः 
त्रापि पातेपलन्धः। न च स्वगतगुरुत्वाभावेऽप्याश्नयान्तरगुरुत्वा- 
देव पतनम्, वाय्वादेरपि पातप्रसङ्गात् । तस्मादुभयक्नापिकर्येण स. 
इवसिद्धगुरुत्वमस्तीति । अवनतिविक्षेषानुपलम्भदच कार्य म- 
क्षिक।दिगुर््वसम्पकंणापि समान इति । तथाहि- तन्तुषु मायमा. 
नेषु मरक्षिकािसम्पकेप्यवनतिविज्ञषा नोपलभ्यन्ते । नच ततगु 
सत्यस्यासच्छमित्यरम् । अथ गुरुत्वस्य पातदेतुत्व किमिनि सवद्ा 
पाता न मवति । प्रतिबन्धादिव्याह-स्योगप्रयत्नसस्क!रविरोधीति। 
चृन्तफरस्लयोगेन प्रतिबद्ध न फटे पतनमारमते प्रयत्नप्रतिबन्धात्। 
आकाश्ावस्थितेषु शक्रुनिषु गुरुत्वं न पतन करोति सस्कारप्रतिव- 
स्धात् । पषामपाये फलादिषु पातदशरोनात् । तस्य चाबाद्रेपरमाणु 
रूपादिषन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय इति । अवादयश्च ते परमाणवश्चेति 

तथोक्ताः तत्परमाणुरूपा्दानापिषेति । यथा्ऽप्यपरमाणुरूपादीना- 

मनिष्पदधमानत्वाक्निव्यत्वमेवमव गुरुत्व निवयष्वनिष्पत्तर्नित्यमनि- 

त्ये तु कारणगुणपूषेप्रकमेण निष्पद्यमानत्वात्तद्ूपवदे वानित्यमित्यः 
तिदेश्ाथैः॥ व 

द्रवत्वस्य लक्षणपरीक्षायेमाहः- 
(भा०) द्रवत्वं स्यन्द्नकमेकारणम् | बिद्रव्धन्रसि । 
छ $ ® क 9 ॐ @ क 9 9 ^ * तत्त दिविघम्-सासिडिक नमित्तिक च।सांसिडिकमपां 

र  _  @ ® ० वे 

वि्तोषयुणः । नेमि्तिक पृथिवीतेजसोः सामान्ययुणः | 

सांसिद्धिकस्य गुव वल्नित्यानित्यत्वानेष्पत्तथः । 
© $ १०९ 4 क ० १, 

सङ्वातदक्ानात् सां सिद्धिकमयुक्ताभेति चन्न दिन्येन 
तेजसा सेयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्पर संयोगो 
द्रस्यारम्नकः सङ्व(ताख्यः, तेन परमाणुद्रवत्वप्रति- 

र्य 4० \ 

चन्धात् कार्ये हिमकरकाद द्रवत्वानुत्पत्तिः | मैमि. 
त्तिक च पएृथिषीतजसोरभ्निस्तयागजम्। कथम् ? सर्पि- 
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५७ ~ $ _ ~ जतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वभ्िसंयोगदे- 
क | ९ 1 ७ ७ न ४ र 

गापक्षात् कमात्पत्ता तज्ञभ्धा विभगगेभ्पोद्रव्यारम्म- 
कसंयोगविनारात् कायेद्रव्यनिवृत्तावग्रिसंयोगादौ 
ष्ण्यापेक्तात् खतन्च्रेषु परमाणुपु द्रवत्वसुत्पद्यते । तत- 
स्तेषु मोगिनामटष्टवेश्चादात्माणुसयोगात् कर्मोत्प्त्तौ 
तल्लभ्यः संयागेभ्या द्यणुकादि प्रकमेण का्यद्रव्यमुस्प- 
दयन । तस्मिश्च रूपाद्यत्पत्तिसमकालं कारणगुणप्रक्रमेण 
द्रवत्वसुत्पद्यत इति ॥ | 

(ञ्य) ०) द्रवत्वे स्यन्दनकर्मक।(रणमिति । स्यन्दनकमे वक्ष्यमाण. 
म् । तत्कारणं द्रवत्वमिव्युक्तं वेगन व्यभिचारः तदथं त्रिद्रव्यन्रत्ती- 
ति। तथापि त्रिद्रन्यनवरुत्तित्वर वेगस्यापि सम्भवतीति नियमेनेति पदमू- 
ह्म् । रुप तु नियमेन त्िद्रभ्यचृत्ति नतु स्यन्दनकमेकारणम्। अ- 
ता द्रगत्वमितरस्मात् भिद्यते नियमेन ज्िद्रव्यत्रृ्तित्वे सति स्यन्दन. 
कमकारणत्वादिति । तन्तु द्विविधमिति विभागः । केन रुपेण ? सां- 
सिद्धिकं नेमित्तिकं चेति । तयोः परस्परं वेटक्षण्यनिरूपणायथमाह- 
सांसिद्धिकमपां विशषगुणः, नेमित्तिकं पृथ्वातेजसोः सामान्यगुण 
इति पर्स्परभदः | सांसिद्धिकस्य गुरुूत्धवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय 
इति । यथा गुरुन्व निव्येष्वनिष्प्र्यमानत्वाकन्नित्यमनिस्यषु निष्पत्तरनि- 
त्यं कारणगुणपूवेकमाध्र्यावन।शाश्च विनश्यति । पव सांिद्धिक- 
द्रवत्वमषीत्यतिदेश्ाथः। नयु चायुक्तमतत्-अपां सांसिद्धिकद्रवत्व- 
पिति दिमकरकादावनुपलम्भात् , तदाद-सघातदरहनाः्लांसि द. 
कत्वमयुक्तमिति चेत् । नैतदेवम् । अन्यन्न सलिले सांसिषद्धेकद्रव- 
त्वस्यापलर्च्येः अ्यपरमाणुषु तत्तद्ध(वासद्धा हमकरकदा त. 

स्या नुस्पादात् प्रतिबन्धकमस्तीति निश्चीयते । नश्चान्यस्यानुपलम्मा- 
दिभ्यतेजःसयोग पवेत्याह-दिष्यतेजःसयुक्तानामाप्यानां परमाणुनां 

परस्परं सथोगो द्व्यारम्भकः, स च सङ्कताख्यस्तेन परमाणुद्रव- 
त्वस्य प्रतिबन्धात् कायं हिमकरकादो द्रवत्वानुप्पत्तिरिति । तेजः. 

सद्धावस्त स्फोटादिकायाचुमियः । तथा च हिमकरकसम्बन्धादुप. 
लभ्यते प्फाटादिलक्षणं कायं रारीरे बरक्षादो च दाहदहति। विरषन. 
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आस्य दिव्यतेजः सम्बन्धात् अवयवे क्रिया ततो विमागस्तसमात्स- 
यो गनिधृरत्त! द्रव्यविनाशे सत्ति परमाणवः कायमारभन्ते । तत्रचदि. 
व्यतजः;सयागस्य प्रतिबन्धकस्य निनच्रत्तः पर्माणुद्रवत्व काय द्व. 
व्वमारमते। न चदं नमिन्तिकम् । सर्षिरादावेव पूनः सग्रदानुपटन्धेः। 
यथाहि नेमिक्तिकद्वत्वं सपिरादाविति हुतस्य सग्रहः तथेहापि स्या. 
त् ¦ नचतदस्तीति । नेमित्तिकं च पृथ्वीतजसरोरग्निसयोगजम् । क- 
थमिव्यव्युस्पन्नप्रश्नः । तज्ाह--स्विरादीनां कारणेध्वित्यादि पदेन 
सुत्राक्तानां सग्रहः। तथाहि-'सपिजतुमघ्रूच्छ्ष्टानां पाथिवानामश्चिः 
सयो गाद् द्रवत्वमद्धिः सामान्यम । त्रपुसासरोहरजतसुवणौनां तैज- 
सानामच्चिसयोगाद द्रवत्वमद्धः स।मान्यमिति(अ०्रभा स॒ ०५७५५) 
अतः सर्पिरादिक्ारणषु च परमाणुष्वश्चिसयागापक्षाद्वगापक्नात् 

कमत्पत्तो सन्यान्तता विभागा जायन्ते । तेभ्या विमानेभ्यो दव्या- 
रम्भकसंयोगविनाश्लः ततः कायद्रऽर्यनवरत्तिस्तस्यां च सत्याम. 
सयोगादौष्ण्यापक्षात् स्वनन्तरघु परमाणुषु द्रवत्वमुत्पद्यते । परमा. 
णवः समवायिकरारणमाग्निसयागाऽसमवायिकारणमुष्णस्पश। निमि. 
तकरारणमिन । ततोऽनन्तरमुत्पन्नद्रवत्वेषु मोगनामरष्रापेक्षदा- 
त्माणुसखयोगात् कमेन्पद्यत इनि । परमाणुः समवायिका।रणमात्मा- 
णुलयोगोऽसमवाविकारण भोगनामदष्टो निमित्तकारणमिति । 
ततो विभागिभ्यःप्राक्तनसयोगीवनाश्चे सति तभ्यः कभभ्यः पररमाण्व- 
न्तरेण सयोगा जायन्त । तेभ्यः सयागम्यो द्यणुक्राण्युत्पद्यन्ते । त- 
द्दिक्रमेण उयण्युकादिकायेमुत्पद्यते । तस्मिश्च द्यणुकादो रूपा 
त्पत्तिसमकालं कारणगुणपृवक्रमेण द्ववत्वमुत्प्यत इति पाकजोा- 
त्पात्तिन्यायोऽ्र द्रश्व्यः । पता्ांस्तु विशेषः--तत्रावदयं रूपादि. 
निच्रात्तिन चेव द्रवत्वस्येति। 

स्नेदस्य लक्षणपरीक्षाये स्नेदोष्पां विरोषगुणः सङ्दमज।दि- 
हेतुरिति- 

(भा०) सेहोऽपां विशेषगुणः । सं्रहस्जादिदेतुः। 
अस्थापि गुरुत्व वान्नित्यानित्पत्वनिष्पत्तयः ॥ 

(ञ्यो०) अपां विशेषगुणो रूपादिरपीति सङ्कदश्जादिहेतरिति 
पदम् । सद्धदः पिण्डीकरणम् । खजा तु विश्यदत्वम्। तद्ध तुत्वादि- 
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तरस्मात् गद्यत । ननु स्नहस्यामनवपह्वादावुपरम्मादुदकावसः 

धषगुणत्वमास्द्धम्। न। सयुक्तसमवायनापटम्मात् । सयुक्त ह 

पटवादनादक तत्समवतस्नर गृह्यत, तदपाय तस्यचुष्डन्वः ॥ 

तथ स्नानतस्तिरकरु कन्दा स्नग्धव्रत्ययद् ल्मात् | यथा चस 

याग्यान्नयषछमुण्यामाव सवास्मरन्युदक स्नग्धक्ञान नव सचस्या 

पृथव्यामात । अस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वानिष्पत्तय इति । 
नित्यषु नित्योऽनित्येषु कारणगुणपृ्षः, आश्चरयविनाच्नाद्धिनश्यतीति ॥ 

सस्कारनिरूपणाथमाह- 

(मा०) संस्कारख्िविघो वेगो जावना स्थित्तिस्था- 
पकञच। तत्र वेगो स्रूतिमत्सु पञ्चसु द्रव्येषु निमित्तवि 
कोषापेक्चात् कमणो जायते नियतदिर् क्रियाप्रवन्धहेतुः 
स्पक्लवद्द्रव्यसंयोगविक्ाषचिरोधीा क्वचित्कारणगुण- 
पूचक्रमेणोत्पद्यते । 

भावनासज्ज्ञकस्त्वात्मगुणो टृष्रश्चतानुभतेष्वर्थेषु 
स्म्ातप्रत्यामज्ञानर्तुभवातज्ञानमददुःखादावराधा)। 

पट्वमभ्यासाद्रप्रत्ययजः पदटुप्रत्ययापे्ताद्ात्ममनसोः 
संयोगाद् श्र्येऽ्थे पटुः संस्कारातिदरायो जायते । यथा 
दाक्िणालयस्थोष्टुद्हानादिति । विद्याङ्धिल्पच्याया 
मादिष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवाथ पूवपूवेसस्कारमपे 
छ्षिमाणादुत्तरोत्तरस्मात् प्रत्यथादात्ममनसोः सयो. 
गात् संस्कारातिकायो जायते | प्रयत्न मनश्क्षुषि 
स्थापयित्वाऽपमये देदृक्लमाणस्य विदृत्सम्पातद्- 
छशनवद्ाद्रप्रत्ययः, तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयो 
गात् सस्कारातिरायो जायते, यथा दृवहदे राजतसौ- 
चवणेपद्मद्शनादेति । 

` स्थितिस्थापक्स्तु स्पक्वद्द्रव्येषु वतमानो घना 
८०७ खश प्रर 
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वथचसक्चिवकाविकशाष्रषु कालान्तरावस्थायिषु स्वाश्रय 
मन्यथाक्तं यथावस्थित स्थापयति । स्थावरजङ्म- 
सिक्ारषु धनु कावाश्चङ्गदन्तास्थसूच्रचस्रादषु मु 

यरसकात्तषु 1 स्थात्तस्यापकस्य कराय सटन्यत । न. 

त्पानत्यत्वानष्पत्तयाऽस्याच गुर्त्वचत् ॥ 

(उ्या०;) सस्कार(स्राकधः। केन रूपण १ चगो भावना स्थहिस्थाप- 
कश्चेति विभाग पवासाधारणत्वालवक्षणमिनि । तहक्चषणवेचिञयन्ञा- 
पनुथमेतत । तच्च वगस्य समानजाततायात् येदमाश्रयं च निङूपयः 
न्नाह-मूत्तिमर्स्विव्यादि । मुत्तिमत्सु द्रव्येषु, न ज्ञायते कियत्सु ? 
तदथ पञ्चसु । तथापि न ज्ञायत कषु ? नदं मृत्तिमरीरस्वस्थाश्रय- 
निरूपणम् । यदि वा सस्कारत्वे सति पञ्चस मु्तिमत्स्वव वत्तमा- 
त्वाद्धेग इति लक्षणम् । कारणमाद~--निपित्ताविशहषापेक्षात॒ कमणो 
जायत इति । सयोगविभागयोः कमभंजत्वमिति निमित्तविक्षषा, 
पेक्षादिति विक्षणम् । निमित्तविक्ेषा-नादनाभिधघातसयुक्तस 
योगास्तदपेक्षादिति । कमासमवायिकारणं स्वकारणविक्षोषो नो 
दना{दिनिमत्तकारण वेगाधारस्तु सम्रवायिकारणमित्यसाधारण 
च्वाहृक्षण चदम् । कायमाह--नियतायां दि क्रियाप्रवन्धस्यक्रि 
यासरन्तानस्य हेतुरिति । मनु चायुक्तमेनत्, अनियतदिग्देशस्य भ्रम 
णाख्यस्यापि कमणः कारणत्वात् । सत्यमेतत् । तथाप्यदांषो निय. 
तदिकिक्रयाप्रबन्धरस्येव हतुरित्यघधारणनभ्युपगमात् । सोऽपि नियः 
तायाचव दिल्लि क्रियाभरवन्ध इति चान्ये अनियतदिक्क्रियाप्रचन्धहेः 
तुरित्यवध्रारणस्याज पूरवरूपतां मन्यमाना च्याख्यान्तरं कुवते । तस्य 
विनाश्ाक।रणमाद-स्पशवद्रव्यसयाग विक्ेषविराधीति । स्परावद्रः 

व्यस्योगमान्रविरोधित्व वायुसयोगन विसंधादिषोगेमन न 
म्यात् तद्धतेर्दगस्य विनाङशादिति चिहाष्रहणम् । कटिनावयव 
सयोगेनादावपि तद्धिनाश्ोपर्ब्येः। नन्वेवमप्याकादो प्रक्षित्तस्यषा- 
निचिडावयवसयोगस्य वेगविनाश्चकस्याभाकादपातः स्यात् । न । 

अनेकका्यकरणे स्पश्ंवदरवयसयागमाच्चेणापि विनाह्स्यान्वयव्य- 

तिरेकाभ्यामुपभ्मात् । तथाच क्षिप्तस्येषोवंगविनाशोपलन्धेरवदयं 
कारणम्रभिधयम् निहैतुकविनाशग्रतिषेधात्त् । अतो वायुसयोागेना 
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ध्यनककायक्ररणे साति विरुध्यते । अदष्रप्रक्षयद्ठेति । कचित् कार. 
णगुणपूवप्रक्रमणोत्पद्यत, यथा पचतस्रोतसापधः पततां क्त 
याग सत्यकास्मरन्नुदके समुत्पन्न रूपादिवत् कारणवेगाद्धेगो ऽपीति । 

मावनास्ज्ञकस्त्वात्पमगुणत्वादितरस्मात् मिद्यत । नच वु 
दभन्याभवचारः; स्कारस्य सताऽवान्तरावशषानरूपणात् । 
स्म्नत्याभज्ञानहतुरिति कायनिरूपणम् , सद्भावे प्रमाणं चति । 
स्म्रातवासनासर्यात् भवति तथाक्तमात्माधिकारे । केषु स्मृत्य 
भिज्ञानहेतुरत्याहद--दष्रश्रुतानुभूनेष्विनि निर्णीतार्थ॑स्विति । ना- 
शकारणमाह--ज्ञानमददुःखादिविरधीति। ज्ञानं प्रतिपक्षज्ञानं विव. 
क्षित तेन विरख्द्यते, यथाऽऽत्मदििज्ञानजनितः सस्कारो नैरात्म्धा 
यभ्यासनेति, नस्मिन्सति ततरास्परणात् । स्वपदेन विरोधा वां 
लावेस्थानुभवजीनतसस्कारस्य पुनयुवावस्थायां विषयाभिभू 
तस्य तत्रास्मरणात् । दुःखन यया शाख।चुभवजनितसंस्कारस्य 
तोव्रेण दारादिदुःखनति, तेन सता तच्रास्मरणात् । आदिपदेन 
त॒ कोधादेरपि सस्कारनिवत्तकत्वमुक्तम् । तस्योत्पत्तिकारणमाह-- 
प्र्वाभ्यासाद्रप्रत्ययभ्यों जातस्तत्प्रत्ययज इति । पटुप्रत्ययापेक्षा- 
दात्ममनसाः सयोगादसमवायिकरणाद्ात्पन्याश्च्ये<भ पटः सस्का- 
रा जायते, यथा दाक्षिणात्यस्याषटद शनात् । स चातिशयेन स्प्रनि 
दे तुभवत्ताति । अम्पासाद्विद्यारिट्पव्यायामादिष्वभ्यस्यमानेषु 
तास्मिन्नवाथे पूवपूवंसस्कारमपेक्षमाण।दुत्तरात्तरस्मात् प्रत्यया 
द्त्पमनसोः सया गात्सस्कारातेशेया जायत । पूवेपू्सस्कारा 
पक्षो ह्य॒त्तरात्तरप्रत्ययाऽभ्यासः । तमपेक्षमाणादात्ममनसोः स्यो- 
गादसमवापिकारणादात्मनि सस्कारातिशयो जायते । तैर विद्या. 
यामुपाध्यायेोश्चारितपदृश्रवणे सति संस्कारः । पुनर्भिवक्षादिक 
मेण स्वयमुश्चारण सति तु ज्ञानं पृवसस्करारापेक्च सस्कारान्तरमार- 
भते पुनस्तदुश्चारणे सति तज्ज्ञानं पृवसस्कारापक्षं संस्क।रान्तरम।- 
भत इत्येव श्रेचतुरादिपःरेवत्तन सत्यन्त्यपदानुमवात् पृवेसंरका 
रापेक्षात् सस्कारातिशयो जायते । पतच्चावदयमभ्युपेयम् । अन्य 
थाभ्यास्तवेयथ्य स्यात् । न चातिप्रसङ्गः, अदृष्टस्य व्यवस्थाहेतु 
त्वात् । न च तस्यास्त सवेश्र सद्भावः, कायस्य स्मरणस्य सवैः 

जआनुपलभ्धेः । यत्र हि स्प्ररणमास्ति तत्रेव पूवसस्कारापश्च ज्ञानं सं. 
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स्कारमारभत इति । आन्तरे चाभ्यासे पृवपूवेस्तस्कारापेक्षं नियताथ- 
स्पमरणमेव सस्क।रमारमत इति चिन्त्यम् । शिब्पेऽप्युपाध्यायालि 
खितचिज्दशेनात् सस्करारः पुनः स्वयं सम्पाद्यापर्मते, तदयु 

भवः पू सस्कारापेक्चः सस्कारान्तरमारभते, पुनः स्वय छाल. 
त्वोपलमते, तदनुभवः पृूवखस्कारपेक्षः सस्कारान्तरमारमते 
इत्यव द्वादङ्ादि परिवत्तनेन सस्कारातिशायः। व्यायामेऽप्युपाध्यायेन 
धनुर्वेद परिपटितन्यायेन प्रयुक्तेषपम्मादुपजाते सस्कारे पुनस्त- 
दजसारितया स्वयं प्रयुक्तं तदनुभवेन पूवेखस्कारापेक्षेण सस्का- 

रान्तरमारभ्यत, पुनस्तथेव प्रयोगे सनि तदनुभवन पू्वसस्कारपे- 
छ्षणान्यः सस्कार दइत्येवमन्त्यानुभवात् सस्कारातिक्राय इति । आदर 
प्रत्ययजसस्कारमाद-प्रयल्ञेन चक्षुषि मनः स्थापयित्वा अपृम्ं 
दिक्षमाणस्येति-द्रष्मिच्छतो, विद्युत्सम्पातदश्चनेन तस्यं वत्तत 
इति तद श्चनवदादरप्रययस्तमपेक्षमाणाद्ाल्ममनष्लोः सयोगादसत- 

मवायिकारणादात्मनि सस्कारातिरायो जायते । यथा देवहुदे सौ 
वर्णराजतपद्यदरौनादिति । तत्र हि सोवणराज्तपद्ययारत्थान- 
मागमाहोकप्रवादतो वा समुपरभ्य पुनर्विशिष्टयाज्ास्मये प्रय- 

लन सस्कारातिश्यो भवतीति । 
स्थितिस्थापकरस्नु सस्कारवतवे सति स्परावर्स्येव द्रन्येषु षतत 

मानत्वादतरस्मात् सिध्यत । कभुतेषु { घनावयवसान्नवशवि्िष् 
स्विति । घनाश्च ते अवयवश्च तेषां सक्निवशो रचनाविश्लेषः, घन 
दति सक्निवशास्य वां विकशषणम, तद्विशिष्टेषु कालान्तरावस्थाथेषु 
स्वाश्रयमन्यथाङ्तं यथावत् स्थापयतोत्यतः स्थितिस्थापकः स. 
द्वि प्रमाणमाद~-स्थावरश्च जङ्गबश्चति तथोक्तास्तषां विकारेषु 
घनुःाखाशज्गदन्तास्थिसजवस्रादिषु च भुसनेषु सम्बत्तितषु पि 
ण्डाङृतघु तस्य कार्य सरृ्ष्यत । तयाह--वयुष चखाद चकि 

बणकमण्युपजातं न[दनादस्यस्तन्दुच वप कमपकुम्मादवद्यः 

मरसमवायिक्ारणं वाच्यं वस्तुनर्तदन्तरेणानुत्पत्तः। न च नोदना- 

द्रन्धतमः सम्मन्यत इत्यस्यनसमकवायकरस्णन मच्तथ्यम्। 

करियाबिभागयोश्च क्रियोत्पत्तावकारणत्वापटम्भात् । तथा तन्निन्र- 
तावपि प्रतिषन्धकामापे सति शाखदो पृवांवस्थावस्थापककर्मो- 
परम्भान्निमत्तान्तरमव म्याय्यम् । अदष्टविज्ेषस्य तु साधारण. 
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त्वात् कारणत्व न प्रतिषिद्धयत शति । नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयोऽस्य 
गुरुत्ववद्रष्टव्या इति । यथा हि गुरुत्वं नित्यघषु नित्यमुत्प्तिविनाशश 
कारणाभावादानव्यषु कारणपृवकमाश्चयविनाशाद्धिन्यत्येव स्थिति, 
स्थापकसस्कारापीति। कायं तु शस्थिातिस्थापकसस्कारप्रसिद्धस्त. 
दारम्भकपरमाणुष्वपि तत्कट्पना क्रियते ॥ 

धरमस्य टक्षणपरीक्षाथमाह- 

(भा०) धमेः पुरुषगुणः । कलु; परियदहितमोक्चहेतः 
अत्तीन्द्रियोऽन्त्वसुखस विज्ञान विरोधी पुरुषान्तःकरः- 
णसयोगचिद्भुद्धामि घन्धिजः वणाीश्नमिणां प्रतिनिय- 
तसाधननि पित्तः । तस्यतु साधनानि श्चुतिस्षृतिषविः 
हितानि वणांभ्रमिणां सापान्यचिशेषमावेनााध्िः 
तानि द्रव्पगुणकमाणि । तत्न सामान्यानि-धमे अद्धा 
अहिसा भूतदहितत्व सलयवचनमस्तय बह्यचयमनुषघा 
क्रो घवजनमसिषेचन द्यु चिद्रन्यसेवनं विश्िष्टदेवता- 
भक्तिरूपवासोऽप्रमादश्च | 

ब्राह्मणन्तचियवेदयानापिञ्वाध्ययनद्ानानि । ा- 
ह्यणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि स्वव 

ण विहिताश्च संस्काराः । क्षत्रियस्य सम्यक् प्रजापाल. 
नमसाधुनिग्रहो युदष्वनिवतेनं स्वकीयाश्च संस्काराः। 
येहयस्य कथविक्रथक्षिपद्युपारनानि स्वकीयाश्च 
संस्काराः । दछाद्रस्य पूवंवणपारतन्छ्यममन्निकाश्च 
करियाः | आश्रमिणांदु ब्रह्मचारिणो गुख्कुरनिवा 
सिनः स्वह्लाख्नविदहितानि गुरुद्युश्रुषाप्नीन्धन मेक्ष्या- 
चरणानि मधुमां सदिवास्वभराञ्जनामभ्यस्जनादिवजेने च] 
विद्याव्रतसलातक्रस्य कूनदारस्य गहस्थस्य कालीनथाया- 
वरघृर्यु पाजितैरथंमेतमनुष्वदेवपितृन्रह्मारूयानां प 



2३८ स्टीकपस्तपादमाष्य 

स्नानां परदायन्ञानां सायम्प्रातरनुदछानम् एकाथिविधा- 
नन पाक्रयज्ञसंस्थानां च नित्यानां शक्तौ विद्यमानाया- 
मगन्याधरयादीनां च हवियंज्ञसस्थानामाध्रष्ममादीनां 
सामयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेषु' ब्रह्मचशरम पत्योत्पा- 
दन च । ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामान्निगेतस्य वन 
बसा वस्कलाजिनक्ररदमश्रुनलरोमघारणं च । वन्हु- 
तातिथिकङषमोजनानि वानप्रस्थस्य । जयाणाभन्यत- 
मस्य श्रद्धावतः सवभूतेभ्यो नित्यममयं दत्वा सन्ध्य 
स्वानि कमांणि पमाकेयमष्व प्रमत्तस्य षटपदार्भव्रसंख्या- 
नाद्योगप्रसाघनं प्रनजितस्योति । दष्टं च प्रयोजनमनु 
दटर््यतान सघनन मवप्रसाद् चापक््थात्ममनसोः 

सं योगाडमात्पत्तिरिति ॥ 
(व्या०) घमः पुर्षगुण इत्यादि । पुरुषगुणत्वं नु्यादावपत्यतः परिय 

दतमाक्षदेतुरोात । त्रियं सुखं ददेत तत्साधनम् । नवानामात्मगुण 
विशषगुणानामत्यन्ताच्छत्तिमाक्ष दति । अथेदवरज्ञनमप्येषां हेतुरत 
क्तारत। यनाहरृता घमस्नत्रव प्रियाहंतमाक्षदतुः। न चवमाश्व 

रक्ञानस्य, अकायतया कतुरभावादिति। अथ तत्वज्ञान कतुर्यथोक्तफल- 
हे तुस्तदथंमतीन्द्रिय इति । सस्कारोऽपि स्म्रतिद्वारेणेवं मव तीत्यतान्त्य- 
सुखसावेज्णानावेर। धीति । अन्त्यमावस।निकं सुखं तत्खम्बेदनन वि. 
रुध्यते । नत्वेवमप्यतीन्द्रियत्वे सत्यन्त्यसुलस विज्ञान विरोधित्बाद्धमं 
इतरस्मात् भिद्यते ह्युक्तं व्यभिचारामाचाद्यथं शेषाभिघानम् । न । 
अन्यत्वात् कतुः प्रयाहेतमाक्षहतुरति विश्िष्ठार्थक्रियानिरुप. 
णाम् । पुरुषगुण हत्यन्यथाभावप्रतिषेधाथम् । अथ पुरुषगुणत्वे [र 
प्रमाणम् १ अचयुमानमागमश्च । तथा्दे-तनुभुवनादिकायं पुरुष गुण- 

पूवेक . विचिजकायत्वाद्रथादिवदिति । यथादि रथादिकत्ता मोक्तु 
रभिध्राय विचित्रमपेक्षमाणस्तथंव तद्रचनां करोत्येवं शारीरादिक 
तीपीति । न च शरीरोत्पततेः पूवेमस्म्दादात्मनि वुद्धादयः सन्ति 
सस्कारस्तु स्मरणात्पत्तावेबावगतसामथ्यं इति गुणान्तरं ततृग- 
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तमपेक्षमाणस्तदुपभोगनिम्पत्तये विचिन्नं शरीरादिकमारभत इति । 
आगमस्तु--"वावदात्मनि धर्माधमों तावदयुः शरीरामिन्धियाणि वि 
षयाश्चति | तथा क्षीयन्ते चास्य कमाणीति । यषान्तु बुद्धिगुणो 
घमः तेषां कथं नाकमनिमित्तः स्वगः। तथाहि-प्रख्यावस्थायां बुद्धः 
प्रधाने प्रखीनतया धमाधमेयेरनीभिव्यक्तो प्रधानस्य वुद्खयादिम।वन 
परिणामा न स्यात् , अभिव्यक्तस्य कमणः कारणत्वाभ्यु पगमात् । 
न चाद्ावनयिव्यक्तमेव कारण बुद्धिस्थ लाभिव्यक्तामिति वाच्यम् । 
विराषहेत्वम।वाव् । वु्या च सम्पादितं कमे कल्तभोंगसम्पादकमि- 
व्यभ्युपगम चाचिहाषण सकलपुरुषापभागसम्पादक स्थात् › निय 
महत्वाभावात् । तथा सुक्तात्मनाऽपि शरीरादिसम्पादनाय प्रवन्त- 
लावि्षेषादिनि संसारित्वप्रसङ्गः । गुणपुरूषान्तरिवेक!दशनं च 
प्रधानप्रचुत्तन कारण पृवमेव प्रतिषधात् । 

येऽपि परमाणुरूपा धमं इति मन्यन्ते । तषामपि तस्थ नित्यतायां 
सकल क्रियाविलेपप्रसङ्कः। मरणाद्यभावश्च । अनित्यता तु परमाणु 
रूपतायां न सम्भवत्येव । तस्य परमाणुन्वनोत्पत्तिधिनाक्षकोारणा- 
भावात् । तथा परमाणुनां धमशब्दनामिधान सक्ञाभेद मामेव स्या- 
त् । अथ परमाणुगुणो धमधमा । एवमपि सवपुरुषाणामेकाकारो 
भोगः स्यात् । पुण्यापुण्याधिकरणेः परमाणुभिरारम्भाविक्ञेषात् । 

अथ काचित् पुण्याध्िकरणाः परमाणवो ऽन्य चापुण्याधिकरणाः, 
तत्रधिकेः पुण्याधिकर्णेरारन्धे सुखातिशयो ऽधिकंश्चापुण्याधिकः- 
रणदुखम् इति चत् । अत्रापि तयो्नेत्यत्वे मरणाद्यभावप्रसङ्गः । अ 
नित्यत्वन्तु न युक्तम् । परमाणुविशेष्रगुणानामस्मद्ादिव्यापारेणोत्प. 
त्रदरानात्। _ _ , _ का 

अन्य त्वनाश्चितो धमे इति मन्यन्ते । तत्राप्यनित्यपक्च न किञ्च. 
दनाश्रेत वस्तुभूतं काय सम्भवतीति दुषणम्। नित्यपक्षेतु यागा- 
दिक्रियाविरोपप्रसङ्गः। अथ क्रियाभिग्यक्तः कायकारणः, तर्हि क्ष- 
 णिकत्वेन क्रियाविनाहे स्वगादिफरं नस्यात् । न च प्रदीपस्येवा- 
भिष्यञ्जकत्व तत्प्काश्चकत्वम् क्रियायाः, तद्धावेपि तस्यानुपल. 
स्मात् । अथ यागादिक्रिया धममस्य सामथ्यमुपजनयतीति चेत् । 
तर्हिं यत्तव्समथ्य स पव घर्मो यत्रा्चितः स चात्मति सं्ञामद्- 
माश्रं स्यात्त । तथाऽमूर्तस्यात्मना सम्बन्धाभावात् तत्लम्बन्धत्वेन 
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फलाभाव श्यल प्रसङ्गेन । न च बाधात्मकमेव कम, व्यतिरेकानमभ्यु 
पगमे बोधङूपतया सवेजाविकशेषण जगदेचिद्याप्रसङ्गात् । 

तस्यात्पत्तिकारणमाह-पुरुषान्तःकरणसये।गादसमवाथिकार 
णादुपज्ञायत ¦ श्ुद्धाभिसान्धिज इति अभिसन्धमिगरत्तकारणत्वं द्. 
दायति । वणाश्रामिणां प्रतिनियतानि साधनानि निमित्तं यस्यासौ 
तन्निमित्तः, तदेवाह- तस्य साधनानि श्ुतिस्मुर्ति्वाहतानि । व- 
पाश्च ब्राह्मणादयः, आश्रमिणो ब्रह्मचयादयस्तषां सामान्यचिह्ाष- 
भावेनाचस्थितानि द्रव्यगुणकमार्णाति । तत्र सामान्यानि साधनाः 
नि-धमं श्रद्धा मक्तावज्ञषः कारणम् । आहसा तु यत्थादेः सवेदा 
अन्यस्य देह्ावि्ाव्र काटधिक्ाच् चति । यथा तीर्थं न हनिष्यास्य 
मावास्यादो । भूर्ताहतत्वमपि कस्थचित्सवंदा कस्यचिहशविश्ाषा- 
दार्विति । सत्यवचन धमसाधन य्न परषामनिष्रम् | उक्तञ्च-"न घ्र 
यात् सत्यमत्रियमि"ति 1 अनुपधघा पगद्रोहः। अस्तयमचायम्। कस्यां 
चिदवस्थायां चोयेपि न दुषणमित्युक्तम् । यथा मुमूषोद्विजस्याशन- 
माक्राहरणामात । ब्रह्मच्चयभमपत्यस्जः करणस्यापस्थस्य सयमस्तच्च 

कस्याखचत्सधदा कस्याचखटशङक्ररखावश्चाष इत । क्राधचजनमप्य 

वम् । भिषेचन स्नानम । शचिदरव्याणां सवनमासनपरिधाना- 

शनेः । विक्षि वतामाक्तरिति । जयीप्रसिद्धाचुमानावगतदवता. 
विक्ोषभाक्तः । उपवासा<दारा्रं नेरद्रानता, कालविक्नषादौ धमस. 
धनम्। अप्रमादो विहितानुत्राने निरारस्यम् | 

व्राह्मणक्चत्ियविक्षां सामान्यानि धमसाधनानि-हइल्या यजनम्, 
अध्ययन वेदपाठः, दान सत्पान्नस्य द्रव्यानिवेदनम्रति । बह्यणस्या- 

साधारणानि घमंसाधनानि-प्रतिम्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहः 

श्ाञख्जणानिन्दितद्वव्यादानं, वेद पाटो, याजन याग पुरोहितः, स्वः 
वणनियताश्च सस्कराराः | प्षात्रेयस्यासाघारणानि ध्मसाधनानि 
सम्यक् भ्रजापालनम असाधुनिग्रहो युद्धेष्वनिवत्तेन स्वकीयाश्च 
सस्काराः । वेश्यस्य क्रयविक्रयरृषिपश्ुपालनानि स्वकीयाश्च सं 
स्काराः। श्रुदस्य स्वेदा ब्राह्मणाचाज्ञया चक्तनमिति । अमन्जका- 
श्थाद्धारादिषविवर्जिताः क्रिया इति । आश्राभ्रेणान्तु धर्मसाधनास्युच्य 
न्ते । तत्र ब्रह्मचारिणः, किविशि्स्य ? गुरुकुखे वसतस्तच्छीटे चेति 
तद्वासिनो गुरशचश्चषाग्नीन्धनमेक्ष्याचरणानि। गुरुश्यु्रषा तदुपासनम्। 
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अघ्मीन्धनसग्न्ययमिन्धनाहरणम् । भिक्षाणां समूहो मक्ष माधुकसो 
नन्लातदाचरणम। मध्वुमासादवाम्वप्नाजनाभ्यञ्ननादेवजनम् | पतन्त 
प्रानवेद दाद दरावकषाणीन्यष्चत्वा्शात् वषाणि विद्यातं यावत् ग्र 
दण भवत् । तनो विदयात्रतस्नातकस्य चीर्णाचदया्तस्य छृतदारस्या 
दादतपत्नाकस्य गृहस्थस्य धमसाधनान्युच्यन्ते । त चतुवधा- 
चात्ताच्रृत्तयः शाटनवुत्तया यायाचररा धार्सन्यासकाश्चातं) तत्र 
वात्ताबरत्तयः कविवाःणल्यादिकमनिन्दितं श्ाख्रणव युञ्जन्तः शत- 
मनवत्सगाभिः क्रियामिथजन्ना याजयन्नो आत्मानं प्राथंयन्ते । शा. 
लीनच्ृत्तयस्तु यज्ञन्नाो याज्यन्ना ददतः प्रतिग्रह्णन्तः शातसम्बप्स. 
राभिः क्रियासिसाल्पनां प्रार्थयन्तः । यायाचरास्त्वध्रीयन्लो न याज्ञ 
यन्तो ददतो न प्रतिगरृह्न्त इत्यात्मान प्रार्थयन्ते । तच्च घोरसेन्यासि. 
का नाम उद्धरनपरपूनाभिरद्धिः काग्च कुकीणाः प्रतिश्ेनमादहनोज्छ. 
वृत्तिप्रुपज्ीचन्तः श्ानसम्बत्सराभिः कियामियंजन्त आत्मान प्राथय- 
न्त । उदाहरणाय च गृहस्थद्धयम् । उक्तश्लीलानयायावरच्रच्युपाजिते 
द्रव्यभूनमनुष्यदेवपितृब्रह्मास्यानां पञ्चानां महायक्ञानां साय प्रान- 
रनुष्ठ(नम् । सायमपराह्नं पतः प्रत्युष्रसि | तत्र बाद्यवालिना भूनयज्ञः 

हन्तकारेण मनुष्ययज्ञः पुष्पपतरादयुन्सगणाञ्चिसन्तपणेन देवयज्ञः । अ- 
निद्एनन पितुयज्ञः वेदाध्ययनेन ब्रह्मयज्ञः इत्येषां साय प्रातरनुष्ा- 

म् ¦ पक््चिविघानेन पकोऽथर्विवादकाले परिगृहीत इति । नेमि 
त्तिक्रनान्तु परस्पर व्याच्रत्तमनुषठानमदं दशयति-पाकयक्ञसस्थाना, 
मित्यादिना । पाकयज्सस्थास्तु-- 

अष्टकाः पाचंणः श्राद्धं श्रावण्याग्रायणी तथा। 
चेजी चारवयुजी चव सप्त पाकसंस्था इमाः स्म्रुनाः॥ 

पषां च नित्यानां रक्तो विद्यमानायामनष्रानम् , असमथंस्य 
त्वकरणेपिन दोष इति । तदेवाह-जरया टह वा एव पनम्मात्स- 
जदप्रमुचयते मत्युना वेति" । अग्न्याश्चयामां च रचवयज्ञसस्था- 

नाम् ¦! अगन्याघ्तया ऽग्न दशेपूणमासरा च सातुमास्याग्रयणाण्रनि- 

कुट पश्चुबन्धसतजामणी चेति सक्त हविधन्ञसस्थाः। अच्िष्टोमाऽत्यः 
ग्निषठोम उक्थ्यः षोडरी वाजपेयोऽतिराताक्तायाम इति सप्त हाम- 
यज्ञस्रस्थाः। नदद -घामयक्ञसस्थानामाग्निष्ठामादानामिति। पचम. 
न्येपि यक्ञावरष्ास्तच्छ!खरप्रासद्धा पव ब्राह्या इति । ऋत्वन्तरषु 

<१ सर प्र 
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व्रह्मचयप्रपत्योत्पादने च । वनम्थस्य धर्मसाधनमाह-ब्रह्मचारिणो 
ग्रहस्थम्य वा वनवास इति ¦ उक्तं च~भ्यदि वा ब्रह्मचयादेव प्रत्रज्ेत्ः 
हान । अता ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वाधिकारः | तऽपि चरतौषधाः-- 
पखानस्ता आवुम्बरा वाटखिल्याः केनपाश्चति । नञ वैखानसा नामा 
र पच्याभराषधामग्रामबाहष्कृताधरागनपारचरण रत्वा पञ्चु- 
महायज्ञाक्रियां निवन्तयन्न आत्मान प्रार्थयन्त । तच्नोवुम्बरा नाम प्रा 
नरुत्थाय यां दिशं प्रक्षन्ते तदाहूनेर्वदरनीवारद्यामाकेररिनपरिचरणं 
कत्वा पञ्चमदायज्ञकरियां नवत्तयन्न आत्मान प्रार्थयन्ते । तन्न बाट 
खल्या नाम जटाध्ररा चीरवस्कलसव्रनाङ्ञः पोणमाम्यां वा काति 
क्था पुप्यादिभक्चमुत्सजन्त अणा मासान्बृच्युपाजन कृत्वा पञ्चमदाय. 
शाक्रया नवत्तयन्त आत्मान प्राथयन्त । तच्र फेनपा नाम उरण्डकाऽ 
य॒न्मत्ताः कश्ाणपत्रपाभभाजनः यत्र यत्वा वसन्त आत्मानं प्रथय 
न्त । तद्वराह--वलकलालिनकेश्ादमश्रुनखरोमधारणं बन्याम्बुहुता 
1 ताकल्ञषमाजनानि वनस्थस्येनि । पत्याश्रममुपदशेयन्नाह--चया- 
णामन्यतमस्यान । त्रयाणां ब्रह्मचारगरटस्थवानप्रम्थानामन्यलम- 
स्य। किव्शिष्टस्य ? श्रद्धावलः स्वभूनेभ्या निन्यं सर्वदा अभयं 
दत्वा) उक्तच ननि स्यात्लवभृनानीनिः, सन्यस्य स्वानि कमाण्य- 
ग्निहोत्रादानि। यमनियतरेष्वप्रमत्तभ्येनि । अहिखादयो यमाः द्य 
श्रुषादयो नियमाः, तष्वप्रमत्तस्य । ्रडपद्ाथप्रसंख्यानात्परिज्ञा 
नाद्ागस्राध्न प्रवजिनस्यनि । योग पव तस्य धर्मसाधनम् । उक्त. 
न्यायन तऽपि चतुिधाः -कुटीवका बहूदका हंसाः परमहसाश्चेति । 
कुटरावकासिदण्डकमण्डलुकन्यादिधारिणो ज्ञातिगृहेषु भोलजिनः। 
वह दका नाम ब्रह्मणगरृहषु मिक्नाश्निनः । हंसा नाम क्िखाकमण्डलु 
दण्डहस्ता व्रामेकरा्रवासिनस्तीथादिषु त्रिपञ्चरात्रम् पवं पक्षोप 
वास्याददिभिरारमानम्प्राथयन्त । परमहसराम्त्वकदण्डधरा मुण्डाः 
कापानत्राससः हिखायज्ञापचीनकमण्डलुमिक्चाकपाटादौनां चन्या 
गिनः । बहूदका नाम ब्राह्मणगरहषु भिक्चाक्िनः दुन्यागारदेचगृहवा- 
सिनः । न तेषां धर्मो नाधर्मो न सत्यं न चानृतम् । सर्वसहाः सश्र 
समाः सलमलाष्ठादइमकञ्नाः। एतां चतुणामपि दष्ट प्रयोजनमनदि 
इयतान साधनानि मवप्रसादं शुद्धाभिसखान्धं चापेक्ष्यात्ममनः- 
सयोगादसमवायिकारणद्धमोत्पच्िरिति ॥ 
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(भा०) अधर्मोऽप्यात्मगुणः। कतुराहेलप्रत्यवाय- 
दतुरनान्द्रियाऽन्त्यदुःष्वसंविज्ञानविरो्प्री । तस्य तुं 
साधनानि शश्रे परनिषिदानि घरमसाघनविपरीनानि 

दिसाननस्तयादीनि वचिदित्ताकरणम् प्रमादश्चैतानि 
दु छाभिसांरध चावे््यात्ममनसाः संयोगाद् घर्मस्थो- 
त्पत्तिः । 

(उधो०) न प्ररं घर्मो$वर्मोप्यत्पगुणः । क्तेरदिनश्रत्यवायदहतु- 
रताान्द्रयान्त्यदुःखकल्लाव्रज्ञनावरात्रीति । अनीन्द्रयत्वे सत्यन्त्यदुः- 
खसविज्ञानविरा।त्रस्वाद् घम दइतरस्मात् मिते । शोप पूवत । तस्य 

चाषनान रसख् चप्रतष्द्ध(न वमसाघमचवपरताान ट् सलाचरन् 

स्तयादीनि । दसा प्राणिववोऽनृनमसव्य स्तय चोयम् । आदरिपरदना- 
न्य्रामपि धमस्राघधनाविपरीतानामवराघः । अवदयकरत्तव्यस्य स. 
ध्याचन्द्नाद्रकरणं वहितक।खातिक्रपणानुषठान प्रमादश्चालस्यम्। 

पलानि निमित्तानि दु्।भिसान्य दुष्र(सिप्रायं चपिल्यात्ममनःतसया 
गद सन्वायक्ारणाद्ःल्नन्य च्रमातल्वात्तसत ॥ 

इदानी कस्योपजत क्म सतारलम्बदक कथ च निवत्तक्. 

मिव्युपद शयति-- 
(भा ०) जवद्य रागद्धेपवनः भरवतक्रादमात् प्रक्र 

टात् स्वल्पाधमलादेतात् त्रद्यन्द्रभज।पातपितृमनुन्य- 
ल।कंष्बादायानुलू्परिश्टशरीरन्द्रियविषयस्युखादिनभि- 
सगो जवति । तथा परकरृष्टाद् धमात् स्वल्पवम॑साहतात् 
प्रेततिपेग्योनिस्थानन्वनिष्टशरारेन्द्ियवेषपदुःखादि- 
मिर्योगा नव्रति। एव परच्रत्तिलक्षणादमाद्धमस हिता. 
देवमनुष्थतियङ्न(रकषु पुनः पुनः संसारवन्धो भवति॥ 

ज्ञानपुवकात्त कृनाद्सङल्पिनफखाद्िद्युद्धं कये 
जातस्य दुःखविगमोपायजिज्ञासोराचायेमुपसङ्गम्पो- 
त्पन्नषद् पदाधेतरव्ज्ञानस्थाज्ञान निषत्तो विरक्तत्य रा 
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। च ७ $ ९६ | ९ ० च (ड १ गद्धषाद्यभाक्रात तज्ञयाघमाघमयारनुत्पत्तां चूवमचि. 
तयोश्चापमोगान्निराधे सन्ताषसुं दारीरपरिच्छेदं 

= |, ~ ~ श, $ [अ ) = चात्पाद्य रागादिनिघृत्तां निघ्रत्तिखक्चषणः केवलो धर्धः 
€ © ) ड [ € *. क~ परमाधंददानज सुखं क्रुत्वा निवतेत। तद्। निरोधात् 

निर्बीजस्यात्मनः शरीरादिनिश््तिः, पुनः चाराःराद्नु- 
त्पत्ती दग्घेन्धनानलवदुष्डामो माक्ष इति ॥ 

(व्या०) आवदुषो मिथ्वाज्ञानवनो धम घमौवुत्पन्नौ सारं स 
म्धाद् यतस्त र-षवत्तकत् ससरसम्पद्कद्धमात् प्ररुष्ात् 

स्उल्वाष्रससहतात् । इण्न तान त ररन्द्रपाचषयसुखाद्ान 

तः । कावः १ आक्तयानुरूपः कमानुरूपय।गः सम्बन्धा भव 
तात । कचु स्थानघु { व्द्यन्द्रध्रजापाता पर्त॒क्ाष्रमवुष्यटोक्राष्वति। 
तथा प्ङप्रादघ्मात्स्वदप तरमसदहित्राद्(नप्रलसरन्द्रयःवषयदृःखादनि 

भियःगः | केषु ? प्र तियग्योनिस्यनेस्विनि । उपप्रहारमाट-दत्यव 
पचत्तिलक्षणान्तरस्वरूपाद्धमद् परमसदि नाद वा तयड्नुष्ःनारङषु पु 
म् पुनः ससारस्य प्रवत्धः सन्नान मवचतात | 

प्रवक्तकाद्धमःत् सरलारात्पत्तिमुपदिदइ्य निवस्कात्ताननेव्रन्तिमा 
ह क्ञानपूवकात्त रताति । ज्ञान पव यस्यलत तथोक्तस्तस्मात्। 
करूपात् १ असङ्ग(द्प्रतफरादातन । इत्थ मे दारीरेन्द्रियःविध्रय।ः; 
सम्पद्यन्तान्नत्थामत्यव न सङ्कल्पित फट यस्य स तथोक्तस्तम्मा 
दिशुद्धं कुर जन्म भवात । तस्व ज।तस्ध दुःखावियागोपायांजन्ञा 
सा सम्पर्यत--करुतः साधचनादत्यन्त दु.खस्लन्ततर्वियोगः सम्पद्यत 
हति । पच जज्ञासाराचायापसङ्गमः सम्पद्यते । त चोपसङ्कम्य दः. 
खसन्तानव्यादृत्तेरुपाय विजानाति-तच्वन्ञ'न च्छरयः सम्पद्यन-इति । 
ततः शाखराभ्यासतात् चटूपद।यतत्वज्ञानमुतपद्यते । तस्य चोत्पन्नषर 
पदाथक्षानस्याज्ञननिदरु(त्तभवति। तन्निच्रत्तो पवरागः, कारणामा 
वेन कायस्यानुत्पत्तः । विरक्तस्य रगद्वषामवात् ताभ्यां जायेते 
या धमाघम। त। तञ्ञ। तयारनुत्पात्तरिति, रागद्धेषयो धमां व्जनक- 
त्वेनापर्न्धेः । तदभावे तद् मावो भवत्येव । सञ्चितयोश्च निराधस्त- 
रव नादु पनागाद्का । तता रगादेनिवृत्तो सत्यां निद्रत्तिलश्चणः 
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कर्चल्। वमः लन्ताषसुल शारारपारच्छद चात्पादयति | तस्चात्पादय 
परमाय; सवपद्थानामात्मा तदशनाज्ञात परमाथदरानज्ञ सुख 
करत । तत् करत्वा (नवत्तत। तदा निगतं धम!घर्मसमाख्यात्तं वी 
ज स्वासा तथाक्तस्तस्यात्मनः शरारादेनिवरुत्तः बीजाभावादेव 
पुनः तसराद्यनुत्पत्ता स्त्या दृग्न्धनानलवदुपह्यमों मोक्ष इति। 
यथा द्ग्चन्कनस्यानरुस्यापशमा ज्वालादिरहितस्यावस्थानं त 
छदत्यन्त 1वरावगुणाचयुक्तस्यात्मनाऽवस्थान मक्ष इनि निर्णी 
तमादवाक्ये ॥ 

दाव्दस्य लक्षणपररन्चाथमाह-- 

(भा०) राव्दाोऽम्बरगुणः श्रोच्ग्राद्यः क्षणिकः 
कायकरणाभधावेराधी संयागात्रेमागरान्दजः प्रदेहा 
वर्तिः समानासमानजातीयकारणः। द्विधो-वर्णल 
क्षणा ध्वःनदछक्षणन्च । तच्च अङ्ारादच्णलक्षणः ठाह्ग- 

देनिपित्ता ध्वनिलक्षणश्च । तच्च वरणलक्चषणस्यात्प- 
ततः-जल्तिसनसाः सवा्गात् स्म्रत्यपच्चाद्र्णाचार 

णच्छा तदनन्तरं प्रयन्नस्तमपेक्षमाणाद्ाल्मवायुसंयो 
गाद्भायो करम जायते स चाध्व गच्छन् कण्डादीनमि 
दान्त तततः स्थानवायुसयोगापेक्षनाणात् स्थानाक्ना- 
रासं योगात् वर्णोत्पत्तिः । अवणलतणाऽपि मेरीदण्ड- 
सयागापेक्लाद्धेयाक्रा रासंधोगादुत्पद्यने | चणुपश्रामिना- 
गाद् वेणत्राकक्ाविभागाच ङन्दाच संयोगविभाग- 
निष्पन्नादीचीसन्तानवच्छद् सन्तान टव्यवं भन्तानेन 

श्रोप्रदेहामनागनलस्य प्रहणे नास्ति परिजेषात् सन्ता 
नसिद्धिरेति ॥ - 

इति प्रशास्तपादमाष्ये गुणपद्ा्थः समाप्तः ॥ 
~ पचम = ० 69 ~ कोक" नडेन, 
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( व्या० ) शब्द्ोम्बरगुण इत्यादि । अम्बरगुणत्वाच्छन्द् इव्युक्त 
सस्यादि सिष्यभिचारस्तदथं धरोजग्राह्य इति । राब्दत्वादिमिव्यभि- 
चारपरिहाराभं चाम्बरगुण इति । शब्द् इतरस्मात् भिद्यत अम्ब. 
रगुणत्वे सति श्रो्रप्राद्यत्वादिति । क्षणिक्र इति परीक्षथम् । पय. 
पद् पश्च वा लक्षणम् । 

ननु चसिद्धं॒शब्दे क्षणिकत्वम्, प्रत्यभिज्ञानादेस्पटम्भात्. 
यमहमश्चौषं गोशब्दे तमेति श्णोमि-इति श्रोतुविज्ञानमुत्प्मान. 
मुपरच्धम् । न चदमप्रमाणम्, अन्यताध्रादकथमाणानुपरन्धेः । तथा. 
ऽथापस्या च दाब्देस्य निस्यत्व विज्ञायते । अनित्यत्वे हि सङ्तकाटा 
जुभूतक््दीवलयोत्तरकाटं शब्दान्तरापनटम्भाद सङ्केतिता तद् प्रतिः 
प्रत्तिनि स्यात् । सा चोपटमभ्यत इति तदन्यथानुपपत्या शब्दस्य निः 
त्यन्वं ज्ञयते । 

तदरंतदसत्। गृही नग्राहित्वन प्रत्यमिज्ञानस्याप्रमाणत्वात् । "अन 
विगता्थगन्तृ प्रमाणम् इति सामन्यटक्षणासिघानात । अथानधि- 
गतां प्रत्याभज्ञ(नम्। तन्न । अदषछ्राथत।याः मिथ्यात्वप्रसङ्गात् । अथ 
स्वरूपेणानिगताथमपीदानीन्तन दृद्ाकालरादयपक्चवयाइनयिगताथं च 
ति । नन्ववमप्युभयदोषापनिपात प्रसङ्गः । प्रमेयसामग्न्यां च देश्ाका- 
खादेरन्तभावाभ्युपरगमेऽनाध्रगताथेत्वम् , एतावत प्रमेयस्य पूवमप्र 
तिपत्तः । न च ध्राच्रव्यापारेण देशकालादेग्रदण दष्रम्। अथ प्रमाण 
स।मग्यामन्तमांवः, ताहि प्रमागस्यान्यत्षेऽपि प्रमयस्य तादवस्थ्या 

द्धिगत(थविषयत्वमेव। तदपेक्षया चेदं विशेषणम् । अन्यथा हि व्यच. 
च्डेयाभावाद्युपपन्नमेव स्थात् , प्रमाणसरामग्च्याः नियतचिज्ञानजन- 
कत्वात् । सवेन प्रमय्भदादेव चिज्ञानभेद इत्यभ्युपगमे प्रतिक्ञानम. 
न्यतायां क्चषणिकताप्रसङ्ध; । तस्मादनधिगताथगन्तु प्रमाणमित्यववा- 

दिनो धरमाणमेव धरलयाभिज्ञानम्। तथा दिश्नोद्भूतकेरानखादिष्वन्य- 
स्वेपि साट दइ्यवशात् प्रत्यभिज्ञानम् , सामान्यादौ चथेनयामावादि. 
ति द्वैविध्योपलन्ेविंशेगाजुपलन्धौ काब्दे परत्यभिक्ञानम। न च च्यञ्ज- 

कानां सन्दिग्धत्वादप्रमाणम्। स्वतः प्रामाण्यस्य पूवमेव प्रतिषधात् । 
अन्यतः प्रमाणादमेद्प्रतिपस्यभ्युपगमे च तदेवास्त्वरु प्रत्याभिज्ञा- 
नेन । तथा व्यञ्जकानां क्षणिकतया शबभ्दज्ञ(नानन्तरमेव तिरोभाव 
शब्दस्य निर्विषयमेव स्यात् प्रत्यभिज्ञानम् । नच व्यञ्जकानां नि- 
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त्यत्वम, सवेदा शब्दन्यक्तिप्रखङ्धात्। अथ प्रत्यसिश्नानन्यथानुपपत्या 
तत्क्र(ल यावद् वस्थानम् । न । अन्यथापि तद्भावात् । अनित्यत्वे 
पि साद्यवश्षात् प्रत्यसिज्ञानमुन्पद्यत एवन । विवादगोचरपन्नः 
शब्दो ऽभिव्यक्तः प्रत्याभिज्ञानकालं यावश्नावतिष्ठने शाब्दप्रस्ययतिष- 
यत्वात् पृवानुभूतशब्दवन् । नच प्रत्यसिक्ञाने नित्यत्वप्रतिपादरना 
याम । अनित्येपि भावात् । अथाऽवस्थायित्व साध्यते, तत्रापि स 

न्ततावस्थाने तदेव दुषणम् । अवस्थानमान्र तु सिद्धसाधनमुपल- 

म्भसङ्कनस्मरणक्रमणाथावपलम्मक्राले यात्तदवस्थानाभ्युपगमात् । 
अथ पुचाप्टव्ध ङ्ाच्दे व्षादिव्यचधाननापि प्रत्यभिज्ञानाद्न्तराले 
स्वस्थान साध्यते | न) अन्यत्वरपि प्रत्यभिज्ञानापरब्धः। यथावा: 
न्रावस्भायामुपरब्ध दवदत्त अन्यत्वपि वुद्धाचस्थायामुपलम्मात् 
प्रत्याभिन्ञानम् । न चा्रावस्थायदमाजमव शरारस्यति वाच्यम्| 
अक्यवरचनापरिमाणरूपाददिव्यातरकण तदनुपरुम्भात् । याटखा- 
वस्थायां हि हििलावयवरचना कुमारावस्थायां चान्यथा. 
भूतनि तद्भेदाच्छररस्य भेदराप्वद्य भावी, असमवायिकरः 
णविनाङडोन कायद्रव्यस्य वेनाहशोपलन्यः । पर्माणमदापटन्धश्च 
पूवपरिप्राणानदक्ताचेव)त्तरपरिम।णम् , परिमाणवति परिमाणारम्भ- 

प्रतिषेषात् । पतद़पादिर्ष्वाप समानम् । परिमाणचिनाहाश्चाश्रयविः 
नाहादवेत्यन्यत्वप्रव | वाखादिश्रराणां पररिमाणमदस्य कुवलादा- 
चन्यत्वनेव व्याक्षत्वात् । अथ परस्पर व्यावर्त वारखाद्यवस्थाचाब्दा- 
भिधया धमस्तस्य च व्यतिरेक बृद्धावस्थायामपि बालादीनामुपलः 
म्भः स्यात् तेनाविरोधात् । विराधे वा कथमन्यत्वमासिद्धम् । 
अव्यतिरेकपि तेषामाविभावतिराभावाभ्यां धर्मिणापि तथा 
भावप्रसङ्कः । नस्माच्छगीरभेदापसाददरयात स पवाय देवदत्त 
ह्नि ज्ञानवच्छनब्देपि प्रत्यभिञ्लान मविष्यतीनि श्ान्दोपलम्भादनन्तरं 
भ्रेचव्यापारेणोच तदभावप्रतीतेरकत्वग्राहकःं प्रत्यभिन्चानमप्रमाणम् | 
कणशष्कुल्यभ्युपगमपि कचिच्छन्द स्याभिभ्यक्तो तस्य व्यापकतया 
सवेद शावस्थितपुरूषाणामुपलम्भः स्यात्, निरावरणस्य व्यापकत्वा. 
विशेषात् । तथेकदे शास्तस्याभिन्यस्यन्ते नषामसमेदे शान्दस्येवाभि- 
व्यक्तिरिति तदेव दूषणम् । मेदे तु तदभिष्यक्तौ कथं शब्दोऽथमसिद् 
ध्यात् । यदि च राब्दाविशष्रणश्च शन्द्ामावः परिच्छदयते, क्िशचे. 
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पणविक्ष्यभावलक्षणेनेव सम्बन्धेनेत्युक्तं पूवम । अथ शाब्द 
स्यापलम्भानन्तरमुपरग्िधिव्यञ्जकाभावात् नासच्वादिति चत् । 
न ।, सद्भावे प्रमाणाभावात् । अषवरणादेरनुपलम्माश्च | नद्येन्दि 
यकस्यातीन्द्रियमावरणं प्रमाणेन कचिदुपङन्धम् । अभ्युपगमेऽपि 
कचिच्छब्दस्याभिव्यक्तो तस्य व्यापकतया सवेदेहावस्ितपुसंः 

षःणामुप्टम्भः स्यत् निरावरणस्य व्यापकत्वाविहाषात् । यदिच 
काव्दात्मकाीनियताथप्रतपादकाश्चकदेराः, सक्ञमेदमात्रमेव । अथ 
भरीदण्डसयोगाद्वेगापेक्लावुत्पच्चक्रियो वायुवंगवांश्टूोजदेश्ानागत्या 
भिसम्बध्यत तद् गतानि तु स्तिमितवाय्दन्तराणि प्रोत्छासयनि, ततः 
प्रतिबन्धकाभावे सति श्रोतं शब्दस्य ग्राहकमिति । मन्ववमप्यक्ताषशः 
व्दोपलम्भप्रसङ्खः, सस्त दहि श्रोत्रे सवषां सान्निध्यात् । नच गो. 
दाब्दाभिव्यक्तयथे प्रेरिनो वागुनाहवदाच्दं व्यनक्तीति वाच्यम् । 
व्यञ्चकेषु नियपानुपलन्धेः । यथा घटामिव्यक्त्यथमुत्पादितः प्रदीपः 
समानेन्द्रियग्राद्यसमानदेशशावम्थितपदाथिमिव्यञ्जक इति । तथा 
हि-न श्रोन्न प्रतिनियनसस्कारकसस्कथि समनिन्द्रियग्राह्यसपराः 
नदेशावस्थितवस्तु्रकादाकत्वात् च्युत् । प्रदीपावष्न्धदेश- 
व्यातिरेकताक्च।न पदीपमस्छृत न चश्चुषा ग्रहणमिनि समानदेरा- 
वास्थितपदम् । पवचिधाश्च रूपरसादया न गृह्यन्त इत समानान्द्रः 
यग्राहाग्रहणम् । शाब्दा वा विचादावेषयाः प्रतिनियतव्यञस्चकव्यग्या 
न भवन्ति समानान्द्रयग्राह्यसमानदेरार्वास्थतत्वात् धरादिचत्। 
अच्रन्र ये प्र्तिनियतसस्कारकसस्कायां न भवन्ति चश्चुघराद्ः 
यस्ते सप्क्लास्तच्रहताः सद्धावः । तद्विपरतास्तु विपक्षा. 
स्तस्मादत्यन्तं व्यावृत्तिरिति । प्रकीपेन च सस्छृतं चक्चुयुः 
गपत् घरादिप्रकाश्कमिति टचण्म् । पवं श्रोच्रमम्वशोषङाब्डो- 
पलम्भक स्थात् । अज चापेक्लाबुद्धिवदनेकपदाथांलम्बनमेवेक 
जञानमाश्युभावेन वा गुगपच्छब्दप्रयोग इति । नन्वकस्यामपि प्रथि- 
ञ्यां श्ुङ्कादिभेदानां सस्छतनापि चश्चुषा न य॒गपल्प्रकाह्ानमेव घा 
णादिना गन्धदेरसिति । पवमपि न हेनोाव्येभिचारः, सपल्चिकदेता- 

चृत्तेरपि गमकत्वात् । अथ यथाचक्ुः समानेन्द्रियभ्राह्यसमान 
देशावस्थिनानामपि श्ुङ्कादिमेदानां न युगपन् प्रकाशकमेषं श्रोत्र 

मपि स्पत | इटं च पृथिव्यामनकरूपाधिकरणत्वमपि चिच्ररूपस- 
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मथनावसर । सत्यमतत् । तथापि रूपभदानामग्रहण सहकायभा 

घत । तथच नानारूपावयकवापलम्मसहकारान्द्यमवयाचस्यनक 

रूपश्राहक मित्युक्तम् | तत्सद्धवि चित्रप्रतिमासनात् । नखव श्ना 
रस्य वायना सस्कृतस्य सवङाब्दानां तत्र सन्नष्यादग्रहण कारण. 

मस्तीति । सामान्यानितु परनिनियतव्यञ्चकव्यग्यानिन तु समा 
मदेश्ानि स्वविषयसरंवगतत्वादेवति व्यभिचारामावः । तथाऽ$त- 
पसम्पकौत्तेे गन्धामिव्यक्तिः ग्रीष्मावसाने तु दग्धस्थलीषु प्रथम 
जलखधरधारासम्पकात् ,, न च समानदेश्त्वम् । यदिवा जलधर 
धारासम्पक्कात् भूगताऽनिटल)द्धव सत्यचयवक्रियाक्रमण पूचद्रव्यनि 
वुत्ता बुत्पश्नपाकेद्यणुकादि प्रकमण द्वव्यान्तरोत्पाद सति गन्धोऽभि- 
व्यज्यत इति । यश्चामिध्यज्यन सामान्यरूपादि तदाश्चयस्थमकवेति 
हृष्टमव शब्देपि स्यात् । तत्त् नास्तीति व्यक्तिधमकत्वाभावः। तथा 
धीणाशाब्दामिव्यञ्जकन रासभशन्दस्याप्याभिव्यक्तत्वात् ग्रहणे वी- 
णाश्ब्द्स्य सवेदा ऽनुपलम्म प्व स्यात् । न चेतदर्ति । कचिदेव 
रासभशब्देन वीणारशब्दादिशान्दानाममिभवोपलङन्धेः। न चाय नि- 
व्यपक्षे अभसिमाव्यासिभावकभावो घटते । तावततरादियेदासम्भ- 
वात् । ताीवस्यच ध्वनिग्रहणात् मन्दस्याग्रहणममभिमवः। नचती- 
मेण प्यञ्जकेनेकस्य ब्रहणादन्यस्याग्रह ण मुपपद्यते । व्यञ्जकेषु नियमानु. 
पठन्धेरित्युक्तम् । शब्दप्रत्ययसमानाधिकरणश्चायं तीवः शब्दो मन्दः 
चान्द इति प्रत्यया न व्यञ्चक्रव्ययेनेति कथन्तीवतरादिव्यंञ्जक 
धर्मैः । तदेवन्तीनादिभदमिन्नत्वात्सुखादिवद नित्यत्वं शब्दानाम् । 
व्यञ्जकानुपरब्यो चाभूत्वा मवनस्योपरन्धेः कायेत्वाद नित्यत्वं घटा 
दिवत् । तथा परमार्मगुणान्यत्वे सति व्यापकविकशेषगुणत्वार्सुखादि 
वत्, तश्चोक्तमाकाशाधिक्रारे । अनित्यविक्ञेषगुणमाकाशं सलिलादि 

परमाणुव्यतिरेके सति भतत्वात् क्षित्यादिवत् । पारिमाण्डल्याधार 
परत्वापरत्वानुमेयपरमात्मान्यत्वे सति समवायिकारणत्वात् क्षि 
त्यादिवदेव । अथ गुणत्वे चाब्दस्यानुमानम्-न दव्यकमेजातीयः 
शाब्दः श्रोच्रग्रहणयोग्यत्वात् शब्दत्वादिवत् । गुणः शब्दो द्रभ्य- 
कमन्यत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात् रूपादिवत् । यच्चदम्-अथप्रति- 
पत्यन्यथानुपपत्या शब्दानां नित्यत्वं विज्ञायते -श्व्युक्तम् । तदसत् । 
अनित्यत्वेपि सादयोपादाने सत्यथप्रतिपत्तभोवात् । तच्च यच्च गका- 
रोकारविसजर्नायानामित्थभूतायुपृर्वीमुपरभसे तत्र तत्र गोत्वषिशशि. 
शिष्टोथेः प्रतिपत्तव्यः प्रतिपादयितव्यश्चेति सङ्गलग्रहे सति तथा 

<२ स० प्रर 
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विध शब्दमुपभग्रानस्तमर्ं प्रतिपद्यते प्रतिपादयति चति। 
वदे वमनित्यत्बे व्यवस्थिते चिनाक्कारणमाद--कार्यका(रणोभ- 

यविरोधीति । आद्यः शाब्दः कार्येण विरुध्यते अन्त्यस्तु कारणवि 
रुणद्धि, मध्यगतास्तु कार्येण विर्ध्यन्त, कारण च विसन्धन्तीति। 
सयोगविभागशष्दज हदत्युत्पत्तिकारणं सयोगाद्धिभागःख्डब्दा थ शाब्द 
निष्प्रति । स दिविधः। केन रूपेण ? वणेलक्षणोऽथणलक्चषणश्चति । 
अकारादिहकार पर्यन्तो व्णलक्षणः। शद्मादैनिमिन्त यस्थासो त. 
क्निमत्तोऽवणटक्षण इति । आदिपदनान्येषामपि निमित्तकारणानाम- 
वरोधः । त्र वणलक्षणस्योात्पत्तिरथिधीयते। आत्ममनसोाः सयो. 
गादसमवायिकारणात् स्म॒त्यपेक्षाद््णाचख्चारणच्छा भधति, तदन 
न्तरं श्रयल्लः, तमरपक्षमाणादात्मवायुखयोगादसमवायिकारणाद्वा- 
यौ समवायिकारणे कमे । स चोत्पन्नकमा वायुरूध्वे गच्छन् कण्ट 
दीनभिहन्तीति। आदिपदेन ताद्वोष्ठादेश्रहणम्। ततः स्थानवायुसयो- 
गापेक्षात् स्थानाकाशसंयोगाद्र्णोत्पत्ति्यित्ति। आकाश समवाथेका- 
रणं स्थानाक।जसयागाऽसमवायिकारणं स्थानवायुसयोगश्चापेक्षा- 
कारणामेत्ति । अवणलक्षणापि भरादण्डसंयोगाद्यपेक्चादिव्यादिपदेन 
दिक्षाटादेग्रहणम् । मयाकाश्संयोगादुत्पद्यते । अश्राप्याकाहे सम 
वायिकारणम् भयाकाक्नसयोगाऽसमवायिकारण मेरीदण्डसया- 
गादिनिमित्तकारणमिनि । तथा वेणुपवविमागापेक्चात् पवाकाहावि- 
गादसमवाथयिकारणादाकाशे शाब्दा निष्पद्यत इति । शब्दजं श- 

व्दमुपदङायति--पवं सयोगाद्धिमागाच्च परिनिष्पश्नः शाब्दः समन्ता. 
त् शनब्दान्तराण्यारभते । तस्मादप्यसमवायिक्रारणात् स्वकारणप्र- 
त्यासत्यपक्तादाकाश्षेऽन्यः शाब्दः शनि वौचीसन्तानवच्छन्दसन्ता- 
नः । यथाहि महतः पापाणाद्यभिधातादुपजाता वाची वाच्यन्तरमा- 
रभते, सापि पुनर्बाच्यन्तरामिति सन्तानास्तद्कच्छब्डसन्तान इत्येवं 
सन्तानन्यायेन श्रोत्रदेक्नामागतस्य ग्रहणम् | पतश्च करप्यते, अन्य 
था कणेक्ाष्कुल्याकाश्सयोगोपटक्षितनभःप्रदेश्व्यातिरेकेण प्रदे 
शान्तरसमवायात्तषामयव्याप्यवुत्तित्वन विकचचिष्टप्रत्यासत्तेरभावाद- 
ग्रहणमवर स्यात् । तदाह-श्रत्नशस्द्यागमनासम्भवात्सन्तानानस्युप- 

गप न परस्पर प्राप्तः प्राप्तस्य चपलम्म इत सन्तानः कल्प्यत । 

नन्वस्मिन् पक्च शब्दाः स्वावरुद्धनमभादेश पव यदि शब्दान्त. 
रपारभेरन्न कस्याप्युपलम्भः स्यात् स्वैषामेकबरेवोपक्चषयात् । अथ 
प्रदेशान्तरे तां ब्रह्ममाषितस्याप्युपलम्मोऽस्मदादिश्रोच्देश्चे शब्दा 
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न्तरारम्भात् । अथाणुविवरमात्रे स्वदेश्चानन्तरमारभते । तर्हिं तेषं 
क्षणद्धतादिव्यवधानेन ग्रहण स्यात् । तत्तन दष्रं क्षणद्धयादिष्यच 
धानेन श्रवणात् । तथाद्य: चब्दः शब्दान्तर नारभते रबदत्वादा 
द।दयब्दवत् । अन्त्यशब्द्ा बा चाब्दान्तरमारभते शब्दत्वादादय 
शब्दवत् । अतः सन्तानग्रतिषधे शम्दापरम्मान्यथानुपपस्या वा- 
याव्यज्जकस्यागमन् कटप्यत इतिं मन्यन्त । नचतदयुक्तम् । व्याक्तंप 

हलस्य पूत्रपव ब्तब्रबद्कायस्यपन पभरमाणमविाञ्च। न च शाब्दा 

पठाग्च्रव च्रमाणम् , सन्तानन्यायन।(प तदुषपत्तः। यस्चान्न दुष. 

णसुवन्वस्त तद्वाकरपतद् सनापन्वयास निरस्तम् । यथा दह् महतः 

पष्िणामधतादुषपजता चचा स्वदगशनन्तरद्दशा पव वास्य्रन्तर 

मारमत न तटादविच् शब्दाप स्वकारणप्रत्यासानत्तमपक्ष्यानन्तर- 

दद्य प्व शब्द्लन्तरमार्थत इत । नच क्षणरातादिञ्यववयनिन ग्र 

णप्रसङ्गः, षण्णामेव शब्दानां तीव्रादिमेदानामुत्पत्तेः। तथादहि--मे 
रीदण्डासिघातादुपजाते शब्दे सन्निहितस्य तीवतमः शाच्ड दतेन 
न तदनन्तर व्यवहितस्यच तीावबतरः शब्द् इति श्ानं ततस्तीवो 
मन्दो मन्दत्रो मन्दतमश्चेति षड्मेदाः क्रमेणाजुभूयन्त इति नान- 
न्व्यपक्चोक्तो दोषः। तथादहि-भरीदण्डामिघातादेक पव राञ्दः कदलिप- 
त भूयांस मदृशं व्याप्योपज्ञायत इत्यनेकेरप्युपरभ्यत पवेति 
न स्च सन्तानः । यश्चदमुक्तम्-नाद्यः शब्दान्तरमारमते रच्द- 
त्वादन्त्यशब्द्वत्-दत्ति । तन्न । स्वतन्त्रस्राघनं स्वयमाद्यन्तन्राब्दा 
प्रसिद्धः । न च दष्टान्तद्ाछान्तिकधर्भिणोरप्रसिद्धो हेतोः; पक्ष 
धमेत्वं बहिव्याप्तिवां सम्मवतीति । अथ परव्याप्त्या परस्यानिष्ठ।- 
पादनमेतत् । तन्न । यदि भ्रमाणपूर्विका परब्याप्तिस्तयेव ब।ध्यमा- 
नत्वाद्धिपराताऽचुमानस्प्ानुत्थानम् । अथाप्रमाणपूर्विकै, तदहि 
प्रमेयस्य प्रसिद्धराश्र्यासिद्धकल्ाधन घम्यसिद्धश्च रष्रान्त इति 
दराब्दस्य राब्द्ान्तरारम्मप्रतिषेधे स्वयमाद्यन्तवेश्चेषणाप्रसिद्धेः, त 
स्माध्याक्तपक्चप्रतिषेधे रन्दो पखम्मान्यथानुपपच्या सन्तानकदट्प 
ना क्रियत इति। न चनन्यराब्दस्यारम्भकत्वपार्कदपनायां प्रमाण 
मास्त । सबेदपिटम्मप्रसङ्ात् । अताऽन्त्वयब्दस्य स्पश्यवद्रत्थस 

योारीकाथसमचयेन प्रख्यः स्वक्लानादुपभागप्रापक।दषएटापक्षयाद्रति 
विनाश्चस्य प्रमाणनोपकन्घेस्तस्य च निरतुकत्वप्रतिष्रेधादुक्तकार- 
णादेव विनाशः कर्प्यत इत्यलम् ॥ 

क इति श्रीव्योमद्िवाचायेविरचितायां पद्ाथंसङ्कद दकाया गुणपद्वार्थः॥ 



अथ कर्मपदाथनि पणम् । 
इदानीमितरपदाथवेधम्यण स्वमेदव्यापकमुतक्षेपणादीनां साः 

धम्म, तथा परस्परव्याचृत्त बेधम्यै कारणं च निरूपयन्नाह-- 

(भा ०) उत्छेपणादीनां पञ्चानामपि कमेत्वसम्ब- 
न्धः | एकद्रन्यवन्यं क्षणिकत्वं सूलद्र 7यग्रन्तित्वम् अगु 

णवत्वं गुरुत्वद्रवत्वप्रयलसंधागजत्वं स्वक्रायसंयाग- 
विरोधित्वं संयोगविभागनिरपेत्तकारणत्वम् असम- 
वायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकायरम्भकत्वं समा- 
नजत्तीयानारम्भकत्वं द्रव्यानारस्भकत्व च प्रतिनि 

यततजातियोगित्वम् । दिग्विङ्िष्टकायोरम्मकत्वं च 
विदोषः ॥ 

तचोत्केपणं हइारीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु च यदू 

ध्ययाग्मिः प्रदो; संरागकरारणमघोमाग्मिश् प्रदेरहीः 
विभागक्रारणं कर मोर्पद्यते गुरत्वप्रयन्नसंयोगेभ्यस्तदु- 

त्त्तपणम् ॥ 
तद्रिपरीतसंयोगविमागकारणं कमा पक्षेपणम् ॥ 
कजुनो द्रव्यस्या्राचयवानां तदेशेर्विंमागः संयो 

गश्च मूलप्देरोरयेन कमणावयवी कुटिलः संजायते 
तद्ाकुश्चनम् ॥ 

` ताद्धेपर्थयेण संयोगावि मागोत्पत्सौ येन कमेणाव 

थवी ऋचः सम्पद्यते तत्प्रसारणम् ॥ 

यद्नियतादिक् प्रदेशसंयोग वि मागङ्ारण तदूगम- 

नमिति ॥ 
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(व्या०) उक्चषणादीनाम्। न परं दयोखयाणां च, फ तर्हिं ? पञ्च।- 
न।मपि कमत्वखम्बन्धः कमेत्वोापलक्षितः समवायः, तथाचोत््षपणा- 
दौनीतरस्माद्धिचन्ते कमाणीति बा उयवहत्तव्यानि कर्मत्वामिसम्ब- 
न्धादिति । पकद्र्यवच्वमिति । पकं च तद्द्रव्य चत्येकद्रभ्यं तदस्या. 

स्तीत्यकद्रव्यवत्तस्य भाव पकद्र्यवत्वम । एक कर्मकस्मिन्नव द्रव्ये वर्तते 
तथैकमेवैकस्मिन्निति। कुत पतद् ? पकरस्मिश्चलिते सर्ववां चलनानुप- 
टब्थेः। यत्रापि बहूनामककार चरन तच्राप्यनेकत्वमेव कारणस्यास. 
घ्रातदेः प्रत्याश्रय भदात्। अन्यत्र चसमवबेतममिघाताद्न्यत्र समवा. 
यिकारणापित्यभ्यपगमे चारषद्रव्याश्चितस्योत्पत्तिर विरोषात् । तथेक 
स्मिन्द्रव्य सयोगाद्रनष्टे कमेण्याश्रयान्तरपि तस्यंकनायां विनाशः स्या. 
त् । एकस्मिश्चानेकक माभ्युपगमे विरुद्धदिगभिपुखनायां परस्परं प्रति- 
वन्धाद्गमनमेव स्यात् । पकदिगभिमुखतायां चकनैव कर्मणा सयोग- 
विभागयाञजनितत्कात् न द्वितीयस्य सद्धा प्रमाणमस्ति; तदुत्तरसं- 
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यागाचख्च प्राक्तनकमवनाद्वाः कमान्तसोत्पत्तिश्च कचिदिष्यत एव । त. 
स्माद्यञ कम्मद्यप्रतिभासस्तत्राश्ुभावित्वेनेवति दष्ष्यम् । अथेक- 
द्रयवच्व रूपादेरपीति क्षणिकम्रहणम् । तथापि बुच्यादिभिव्यभि. 

चारपरिहारायै मूत्द्रव्द्त्तित्वदम् । अथ क्षणिकत्वे सति मू. 
्वयेष्वेव वर्तमानत्वात् कर्मल्युक्ते व्यभिचरागावः । सत्यम् । 
तथापि पदान्तर साध्रम्यमाचप्रातपादनथिं पराक्षायं चति। गुर 

त्वप्रयल्लक्वयोगेभ्यो जायत हति गुरुत्वप्रयल्लसयोगजं तस्य भावस्त- 

खमिति । उदाहणा्थं चेतत् । अन्यस्मादपि कारणात्त दुत्पत्तः । भ्यस्तं 
गुखत्वादिकं का्यान्तरसम्पाद्कमपि न समुदितं कमव्थतिरेके- 

णान्यस्यत्यस्ाधारस्णपकर । नव सकटक्ममदव्यापक्ामात 

वेधर्यमान्रत्रेव । यदि वा गुरूत्वाद्यन्यतमका।रणजन्यत्वं विवक्षि. 
तम् । तथा स्वकयेसयोगविरोधत्वामेति । सखयागमातरेण वि- 

नाद्ादश्नादात स्वकायत्रहणम् । कमकायत्व च वभमागवग 

योरपीति सयाोगग्रहणम् । अतः स्वक्ायसयागावराषत्वमसाधा- 

रणमपि कचिदाश्नरयिनाेनापि विनाशान्न पक्षव्यापकमिति वेधम्थ. 
मामेव । तथा सयोगेपि विभागे च कत्तव्ये निरपेक्षक्रारणत्वं कमणः 

स्वरूपम् । ननु विभागे ऽनपेश्चकारणत्वामिष्टं सयागे तु पश्चाद् माक्षिनं 
प्रक्तनसंयोगविनाश्षमपेक्षन इत्यनपेक्षत्वमसिद्धम्। वस्तुभूतकारणापे 
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क्षया तदुपपत्तेः अभावव्यनिरेकेण च वस्तुभूतं कारणं नावेक्षत हत्य. 
नपक्ामत्युक्तम्। न चान्यस्येतत् सम्भवतीत्यसाघारणम । असमवा- 
यिकारणत्वामति-असाधारणमितरस्माद्याचुत्तं गुणानां हि द्वेविध्यम 
समबायत्व नेमित्तस्वम् । उत्क्षेपणादानां चासमवायिकारणत्वमेव 
न द्वेविध्यमस्तीति विपक्लादन्त्यतं व्यान्रुत्तिरेव द्वैविष्यप्रतिषरेघस्य 
विवाक्षतत्वात्त् । तथा स्वपराश्रयसमवेतकायरिमिकत्वम् । यस्मिन्ना 
श्रय समवेत कम तत्राश्रयान्तरे च समवेतं वभागं सयोगं चारमत 
इति । समानज्ञातीयानारस्मकत्वप् । तथां चोत्पन्नं कम विभागं स. 
याग चारभमाणमुपटन्ध न कमान्तरमिति । पकस्मिन्धर्मिण्यनकम्य 
कमणः पूवमेव प्रनिषधात् । द्रव्यानारस्मकत्वम्। न कर्मं दव्यमार- 
मत, तस्योत्तरसयोगेन विनभ्यद्वस्थस्य कारणत्वासम्भवादिति 
स्वभद्व्यापक साघम्यम् । प्रतिनियतज्।तियोगित्वमिति । प्रतिनि. 
यत्जातर्तूश्षषणत्वादक्छ तदयागत्त पञ्चनमाप रराग्वाशष्रका. 

यारम्भकत्व च विशेषः परस्परम ते । तदेवाह --त्ेत्क्षपणम्-यदूध्व 
भजन्त हइव्यूष्वभाजस्तः सयागकरारणम् अधोभारिमिश्च विभागकारण 
केमत्पद्यत । कभ्यः कचु चति { गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यः सम 
स्तभ्यस्तभ्यस्तदुतक्षपणमित्युदाहरणाथम् । वेगादेरपि ततूकारण- 
त्वात् । शर।रचयचषु दस्तपादादेषु तत्सम्बद्धेषु मुसङ!दिष्वित्या. 
श्रयानरूपणम् । 

ताद्वपरातस्यागचमागकारणं कमापक्षेपणमिति | ऊरध्रमाभ्मि 
वमागकरणमधामाग्भिश्च सयोगकारणपदिति । 

भङ््जनय॒खुना द्रव्यस्य यऽग्राचयवास्तेषां तदेशेस्तदुपलाक्चिता 
ऋ {रद् प्रदसमचममः, सयगनश्च पूखप्रद्शरते-तदुपलक्िताका- 

रादद्भ्रद्रास्व, यन कमणा समुत्पन्नन।वयवी कुटिलः सजायते त 
द कुःचनमिति । 

तद्धपयवयण सयोग भागोत्पत्ताविति । मुलगप्रदेये विभागः स- 
गञ्चाच्रप्रदरायन कमणा समुत्पन्नन।वयवी कुरिलः सन्नुज्ुः स. 

म्पद्यत तसप्रसारणामेात । 

यदनेयतदिग्देशस्यागिभागकारणं तत् गमनमिति । उक्तपरदे 
राभ्योऽन्ये नियतदिकप्रदेशास्तः सयोगविभागकारणामिति ॥ 
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उपस्टारमाह- 

(मा ०)एतत्पञ्च विधम पि कम शरीरावयवपु तत्स- 
म्बद्धषु च सत्प्रत्ययमसत्परल्यं च यदन्पत्तद्प्रत्य- 
यमेव तेष्वन्येषु च तदगभनमिति । 

कमणा जातपञ्चकत्वमयुक्तम् गमनावशश्षात । 

सवं हि क्षणिकं कम गमनमाच्रमुत्पन्नं खाञ्रयस्थोध्वे- 
मघस्तियग्बाप्यणुमाचेः प्देष्ोः संयोगविभागान् 
करोति सवच्र गमनप्रत्ययोऽवेदिष्स्तस्पादगमनमेव 
सवमिति। न चगंशः प्रत्ययानुव्रत्तिव्याघ्रत्तिदरानात्- 
हदोत्क्षेपणं परच्ापक्चेषपणमित्यवमादि समचच्र वगशाः 
प्रत्ययानुच्रत्तिच्याघृत्ती दष्टे तद्धेतुः सामान्याविक्षम- 
दो ऽवगम्धते । तषासुदादयपसगेविक्नोषात् प्रतिनियत- 
दिग्विशिष्टकायारम्भत्वादुपलक्षणमनदोऽपि सिद्धः । 

एवमपि पञ्चैवत्यवधारणानुपपत्तिः | निष्कमण- 
प्रचक्ानादिष्वपि वगाः प्रत्ययानब््तिव्याघ्रत्तिदश्- 
नात् । थद्यल्प्रेपणादिषु सवत्र वगे्ाः प्रत्ययानुव्रत्ति. 
च्याघृत्तिदक्ोनाल्नाति मेद इष्यते एवज निष्क्रमणप्रवे- 
चानादिष्वपि। कायमेदात् तेषु प्रत्ययानुचत्तिव्याघ्रत्तो 
हति चत्। न । उत्क्षपणादिष्वपिकायमेदादेव प्रत्यघा- 
नुव्रात्तच्याद्चान्तप्र मङ्खः । अथ समान वगः प्रत्ययाः 

नुदरत्तिव्याचसिसद्धाव उत्क्षपणार्दानापेव जातिभेदो 
न निष्करमणादीनामेत्यच्च चिरोषहेतुरस्तीति।. न, 
जातिसङ्रप्रसङ्कात । निष्कमगादीनां जातिमेदात 
परत्य यानुच्रत्तिव्याचरत्तो जातिमङ्करः प्रसज्यते। कथम् ! 
दयो षटोरेकस्माद्पवरकाद पचरकान्तरं गच्छतो युग- 
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पनिष्क्रमणप्रवेक्ानप्रत्ययो दृष्टौ तथा दारप्रदेश्चे प्रवि- 
राति निष्कामतीतिच। यदातु प्रतिसीराश्चपनीतं 
भवेति तदान परवेकानप्रत्ययो नापि (निष्कमणप्रस्ययः 
किन्तु गमनप्रत्यय एव भवनि । तथा नाल्िकायां 
वज्ञ पच्राद्ा पतति बहूनां द्रषटरूणां युगपद्भ्रमणपतन 
प्रवानप्रल्यया र्ट इति जानिसङ्करप्रसङ्कः । न चेव- 
गइन्चपणाादषु प्रत्ययसङ्ुरा दशः | तस्मादुनक्षपणादा 

नामव जातेमेदात् प्रत्ययानुव्रात्तिव्यावृत्ती (निष्कम. 
शादीनां तु कायेनेदादिति। 

कथं युगपत्प्रत्ययमेद हानि चत, भथ मतम “य 
था जानिसङरो नास्ति एवमनककमेसमावेशाऽपि 
नास्तोत्यकास्मिन् कमणि युगपद्द्रष्टणां अरमणपतन 
प्रवद्ानप्रत्ययाः कथं भवन्तीलिःः | अच्च व्रमः-न अव. 
यवावचयाकनाद्ग्ावादराषछसयपागाचभागना मेद्त | 

थाहि द्रष्टा अवयवानां पाङवतः पयोयेण दिकिप्रदरः 
संयोगवि भागान् परयति तस्य भरनणव्रत्ययो भवति, 
यो हयवययिन ऊष्वेप्रदेदाविभागश्घःसंयोगं चावेक्षते 
तस्य पत्रनप्रस्ययो भवति । यः पुनर्नालिक्षान्तदे्ो 
संयोग बहिरदेहो च विभागं परयति तस्य प्रचेश्रानप्र- 
त्ययो भवतीति सिद्धः कायन्ेदानिष्कमणादीनां प्रय 
यमेद इति | 

` भवतूरक्चेपणादीनां जात्िभेद्ात् प्रत्ययमेदः नि 
स्कमणादीनां तु कायेभेदादिति । अथ गमनत्वं कि 
कमेत्वपयोयः आदह्ोस्विदपरं सामान्यमिति । कुतस्ते 
संछयः १ समस्तेपृत्क्षेपणादिषु कमपत्ययवद्गमनप्र- 
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ष्य याविक्ेषात् कमत्वपथाय हति गम्यते । यतस्तुस्क्षे- 
पणााद्वाद्वेहाषसन्ज्ञयाभेहित तस्मादपरं सामान्यं 

[३ ॥ © 
स्यादिति । न । कमत्वपयायत्वात- आत्मत्व पुरुषत्थै व - 
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त्क मर्वपयाय खच गपनतस्वापात । अथ 1सकषवसश्चया 
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1क्मथ गमलनम्महदण तामत । न । चपणाद्यकराधाथः 
भः ~. कः ॐ त्वात् । उन्क्षपणादिकाब्देरनवस्डानां भ्रमणपतनस्प- 
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न्दनारीनासचराोधाथे गमनध्रहणं कृतमिति । अन्यथा 
हि यान्येव चत्वारि विकोषसंज्ञयाक्तानि तान्ये 
सापान्यतिक्ोषसश्ञावषयाणि प्रसज्य रान्ति । अथवा 
अस्त्वपर साभान्य गमनस्वपनियतष्टेग्देहामयागवि- 
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भगकारणषु चमणााद्ष्चव वतत मभनक्ान्द्श्चात्च- 
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पणादषु मक्ता द्रशटन्यः स्वाश्चपस्यागाकवमनागक्तः- 

त्व सामान्याद्ति॥ 
(व्या०) इत्यतत्पञ्धिध्मपि कमे सत्पत्ययमसत्प्रत्ययं चति। 

प्रत्ययः कारण तच्च सामान्यपदेनापि सदिति विक्नाषण।त् प्रयत्ना. 
ख्यमेन विवक्षितम् । पारम्पयेण वा प्रत्ययकायत्वात् प्रयत्नः प्रत्यय 
इत्युक्तः । अतः सघ्प्रत्ययो यस्य तन्तथाक्तं कम प्रयत्नपृचकमिति 
यावत् । असत्प्र्ययमयत्नपूवकम् । तश्च हारारावयवषु तत्सम्बद्धेषु 
भवतीनि । पतस्मादयदन्यत् तदप्रस्ययमप्रयनज्ञपृवकम । अस्मदादिप्र- 
यज्ञस्य तत्राव्यापारःत् । तच्चनेष्वन्यषु च द्रव्येषु भव्युन्क्षपणादिवि- 
लक्षणत्वात् गमनमेचति । 

कर्मणां जातिपञ्चत्वमयुक्तम् । कुतः १ गमनावि्ञोषात् । गमना- 
दभेद्दिः्याक्षपः। तदकाह--सव क्षणिकम। क्लणिकत्वे नाम सर 
कमसु समानपित्ि न स्वरूपभेदात् मेदः । चखनमाच्रमुत्पन्नं स्वा. 

रयस्य सयोगविभागान् करानि । कः सह ? ऊध्वमधास्तियक्परमाः 
णुविवरमानरैः प्रदेदीरिति । यावति प्रदेशे परमाणोरणुप्रवेश्षः सम्भव- 
तीति न काथमेददपि मेदः सवस्याप्येतत्क।येजनकत्वात् । तथा 
स्त्र च गमनप्रत्ययोा ऽविशिष् इति । उध्व गच्छत्यग्रप्रदेशाश्च प्रदेशं 

८३ स०्प्र० 
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गच्छति मूटप्रदेश्षाच्चाग्रप्रदक्ष गच्छतीति । तस्मात् गमनमेव सवः 
मिव्युपसहारः । न वगेदाः प्रत्ययानुबृत्तिग्याचूात्तद शनादिति प्रति- 
समाधानवाक्यम् । यदुक्त-सतै गमनमिति-पतत् न, उत्षेपणादि. 
वगषु प्रत्यया नुज्खत्तिव्यान्रत्िदक्रानात् । तदेवाद-षदोस्षेपणम् पररा 
पक्षेपणमित्यवमारि सवत्र वगंशा इति-वरम वगं प्रत्यया नुचत्तिव्याच्त्ति 
श्च दृष । तथाहि--उन्क्षपगमुक्क्षेपणमित्यु्क्षेपणवगेष्नुवतेने । अ 
पक्षपगादिष्गाच्च भ्यावत्तत, तथा अपक्षेपणे स्ववगेऽनुवत्तेते 
भदान्तराञ्ज व्याचत्तत हति, तद्धतुगयुगतव्यावत्तक्चानदेतुरुतक्षपण- 
त्वाद्िसामान्यविश्षोऽवगम्यत दति, न गमनत्वमेकमेव सामा 
न्यम् , उक्षपणादिभदानां परस्परब्याशृत्तजाति सम््बान्धनां सद्धा 
वात् । उद्ाद्यपसगविद्ताषात्तषां परस्परविरषः । तथाद्यत्पृचं क्षपण- 
मुल्क्षपणमपपूवेमपक्षपणमप्पूरव कुञ्चन आकुञ्चनम् प्रपूवे सारणं 
प्रसारणम्। गमनं तूपसरगांभावादे व वििष्यते । प्रतिनियतदिग्विशि, 
षकायारम्भत्वात् उपलक्षणमेदोप्युक्क्षपणादीनां कद्ध इति । तथा 
चाध्वं सयोगक्ारणमधश्च विभागकारणमुत्क्षपणस्योपलक्षणामित्ये- 
वमाद्युक्तम् । उपलक्षणस्य चोत्क्षेपणत्वादेर्मेद इति । 

पवमपि पञ्जवत्यवधारणानुपपत्तिः, उल्क्षपणादिभ्योऽतिरिच्यमा- 
नषु निष्क्रमण प्रवक्ञनमित्यादिषु वगाः प्रत्ययानुब्ात्तव्याच्रत्तिद शन।त्। 
सामान्यविशषसद्धावे सति कमणामानन्त्यमनिषएठमनुषल्यते । अथ 
कायभदान्निष्कमणादिषु प्रत्ययानुन्रत्तिसद्धावो न सामान्यावेशेषस- 
द्धावादिति पराद्ायमाङ्ञक्यार-उन्क्षपणादिष्वपि कायमेदादेव 
प्रत्यय नुदत्तिव्याचरत्तिप्रसङ्ग हति । यथा वहिन सयोगकरणादन्त- 
दशन च विभागजननात् निष्क्रमणं विपरीतं च पवेशनमेवमुध्वः 
देशान सयोगजननादधोदेशेन विभागजननाच्चेष्षपणमित्यादि म. 
विष्यतीति । अथेोत्क्षपणादिषु निष्कमणादिषघु च समने वगेशः प्र 
व्ययानुब्रक्तिव्यान्र॒त्तिमाव सल्युकक्षपणादीनामेव जत्तिभदो न नि 
ष्क्रमणादीनामित्यत्र न िदाषहतुरस्तीति। पतश्न । जात्तिसङ्करप- 

सक्कात् । तदाह--निष्कमरणादीनां जानिभदात्परत्ययानु्तिव्याद्चत्तौ 
सत्यां ज्ञातिसङ्करा विरुद्धजातिसमवेश्चः प्रसज्यने । स चान्यत्राः 
नु पलम्धरनिष्टः । यद्यपि सत्ता द्रव्यत्वादि परापरमदमिश्रमकस्णां 
ग्यक्तावास्ति | तथापि न गोत्वादवत्वाद्युपलन्धम् अ चेकस्यां भ्यक्तौ 
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निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वजातिप्रसङ्गः । कथमिलयाह -द्वयोद्रषोरेकस्यां 
कमग्यक्तौ युगपक्निष्कमणप्रवेशानप्रत्ययो ष्टाविति। कस्य तत् क 
मत्याह~पएकस्माद् पवरकाद पवरकान्तर गच्छतः पुरुषध्येति । तथा 
हि-द्वयोरपवगकयोरेकमेव द्वारमित्युभयत्र व्यवस्थितयोः पुरुषयोा- 
रन्यास्मिश्च बजति पुरुषे विशिषटसयगतभागोपलम्माष्युगपान्ञेष्क- 
मणप्रवेरानप्रत्ययो षए्टविव । तथाच द्वारप्रदेशे भराविश्ति निष्कमती- 
तिच।योदहि द्रष्टा स्वाप्रचरकान्तदेदहाविभाग नहिर्ददो च सयोगमु- 

पलमते तस्य निष्करमतीति प्रत्ययो मवति यस्तु स्वापवरकान्तर्दैश् स- 
योगं बाहेदशो च विमागमुपलमते तस्य प्रवहानप्रत्ययो भवति ।यद् तु 
प्रतिसीरादि ज्वानकाद्यपनीतं भवतीत्यादिपदेनान्यस्यापि कुख्यादे 
रावणस्यापयनस्तदा विश्शिषएठस्य कायम दस्यानुपरब्धः न निष्करमणप्र- 
त्यया नापि प्रवशानप्रत्ययः | क ताह ? गमनप्रत्यय पव भवात । त. 

स्मदेतस्यां गमनव्यक्तो विरुद्धज्ातिसमावशब्रसङ्गात् काम्मेदादेव 
भ्रत्ययसेद् इत्युक्तम् । तथा नालिकरायां वशपत्रादो पतति द्रष्टरणामू 
ध्वांधस्तिय्यग्ब्यवस्थितानां युगपत् भ्रमणपतनप्रेवरानपत्यय। दषा 
इति जातीनां भ्रमणत्वादिां सङ्कर प्रसद्धः इति । स्वपक्षे दोषपरिहा- 
राथमाह-नचवमुलक्चपणादिषु प्रत्ययसङ्करो र्टः, यस्य भयाद्धिरुडजा- 
तिसखमावशग्रसङ्गपरिहाराथ कायमेदेन मेदोऽभ्युपगस्यत इति । उष. 
संदारमाह~तस्मादुःक्षपणादनिमेव जातिमेद्ास््त्ययानुत्तिव्याच्त्ती 
निष्कमणादीनां त कायमेदादिति । 

परमतमाशाङ्कते-कथ युगप्परत्ययभेद इति चत् । अस्य तु विवर 
णम्-अभथ मतं यथ। जातिसङ्करो नस्त्येवमनेककमसङ्कःरोप्येकस्मि- 
न्वस्तुनि नास्तीव्युक्तमेव । अतः कथमेकस्मिन् कर्मणि "कारणाभा- 
वाघयुगपद्रष्टृणां म्रमणपतनप्रवेशानप्रत्ययाः परस्परव्याद्त्तात्मानो भ- 
वन्ति कारणाभावेन कायस्यानुत्पत्तरिति। अत्र व्रमः-प्रतिसमाधानम्। 
यचवयोक्तम्-कारण।भाषेनानुत्पत्तिरोव म्र मणादिप्रत्ययानाम्-्व्येतन्न। 
अवयवावयविनारिंग्देशसयागाेभागमेदात्तदु पपत्तेः । अवयवश्चा 
वयवी चेत्यवयवावयविनो तयाोदिग्देराविरिषटसंयोगविभागास्तद्धे- 
द्ादिति। तदेवा-यो हि द्रष्टा अवयवानां पाभ्वेतः पययेण दि. 

प्रदहो: सयोगविभागान्पदयति तस्य सरममणप्रत्ययो भवति । यस्त्व. 
वयविन्यूष्वप्रदेशाद्विमागमधः सयोगं चाबेक्षते तस्य पतति पत्र 
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मिति पतनप्रस्ययो भवति । यः पुननारेकान्तदेशि गन्तान्तर्दगे संयो- 
गं घहिरदश्नच विभागं पश्यति तस्य प्रविहाति पञ्चमिति प्रवेश्ानप्रत्य- 
यः । तस्मात् सिद्धः कायमेदान्नष्कमणादौनां प्रत्ययमदान जा 
तिभदादिति। 

भन्ये तु भ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वेञ्वलनादिभेदेन कमेणामसङ्ख्याः 
तत्वान्निष्क्रमणादीनां जातिमद्ात्प्रत्ययमदासिद्धौ न किचित् बाधकः 
मस्तीन्यतो नेदं स्वमतामिति मन्यन्ते। नच भरमणरेचनादीनां गमन 
पवान्तभाचः, तस्य कमत्वपयायत्वेन वक्ष्यमाणत्त्रात् । पतन्त न यु- 
कम्--जातिसङ्खरप्रसङ्कस्य बाधकस्य रदत्वादिति। 

. मववुर्क्षेपणादानां जातिमेद।त् मदो न निष्क्रमणादीनाम् , अथ 
गमनस्वं कि कमत्वपयायो घटः कलश इति पयायवत् अहोस्विदपर 
सामास्यमुरक्षपणत्वादिवदिति चिन्त्यम् । कुतः कारणात्त सकय 

इत्याचायंस्य प्रन: । स चानुपपन्नः । तथाहि-सान्दिग्धन प्रन कृते 
सति तत्प्रतिसमाधान न्याय्य । नतु संशयकारणन वचनम्, तस्य 
सामान्यघमदिभ्यः पृवमेवात्पत्तिनिरूपणात् । नेष दोषः । सश्ायका- 
रणज्ञाने साति तदुच्छित्तावुप्रायानुष्टानमुपरब्धव्याधिकारणस्य वेद्य. 
स्येव प्रयासेनैव घटते इति मन्यमानः कारण प्रदनयतीति । तदाह- 
समस्तषूतक्षेपणाद्दु ्चमणादिषु च कमप्रत्ययचत् गमनप्रत्ययावेरो- 
पात् क्म॑त्वपयांय इति गम्यते । यथा्ुल्कषेपणक पपक्ष पणकमत्यादि. 
घ्यवहारोपलम्भादशेषमेदग्यापक कमत्वमवसमुध्वं गच्छत्यश्धरो ग. 
च्छ तीव्यािव्यवहारापलम्मात् गमनमप्यश्ेषभदव्यापक्रमित्यतः 
कमत्वप्याय इति ज्ञायते । न चाज निश्चय पवेत्याह--यतस्तुर्कषेप- 
णादिवद्ठिशेषसंक्ञयाऽभिदहित तस्मादपरे सामान्यं स्यएदेति। नहि 
विश्निषद् शनेन गणनायां तदवसरे सामान्यसज्ञानिर्दशो दषः । यथा 
पृथिभ्यादिसकश्षावसरे द्भ्यसज्ञायाः । तस्मादुभयरूपधमाोंपलम्भाः 

दिेषाचुपकम्मादिभ्यश्च कि कमेवत् गमनल्वं परं सामान्यमादो- 
स्वि दुक्चेपणत्वादिवदपरपमेति सश्शयः कायः। न संशयः कायः, 

कर्मत्व पयौयत्वादात्मत्वपुरुषत्ववत् पयाय पव गमनत्वापिति । सवैत्र 
कमप्रत्ययवत् गमनप्रत्ययोपलम्भादिति न्यायात् । अथ विशेषसं- 
कया किमथ गमनम्रहणं कृतमिति । विशेषसश्नावसरे सामान्यसशो. 
पद्रानस्याद् शनात् । न । अमणाधषरोघाथेत्वात् । उत्क्षेपणाद्िश्च 
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मदेरनवसद्धानामसमगहातानां भरभणपतनस्पन्दनादानामवरोधः!थ क 
मेत्वज्ञापनाथमिति । मन्यथा हि गमनग्रहणमन्तरेण यान्येव चत्वा. 
रि चिशषसन्ञाक्तान्युर्क्षेपणादीनि तान्येव सामान्यषेशेषसन्ञाचि- 
षयाणि प्रसज्येरक्नति । सखामान्यसज्ञा कमंसक्षा विरषसन्ञा चोतक्षे 
पणादिसं्ञा तद्विषयाणि चत्वार्येव प्रसञ्परन् न भ्रमणादीनि। कुत 
पतर ? िक्नेषसज्ञा्षयाणामेव सामान्यसनज्ञावषयत्वात् ! तस्मा- 
दु -क्षपणादिवत् भ्रमणादौीनामपि क्मत्वज्ञापनाये गमनग्रहणं कृतः 
मिति । न चेतस्मिन् पक्षे भ्रमणादीनामपरज्ञातिसम्बन्धपि दुषणम्, 
तद्पेश्चया आनन्त्यस्याभ्युपगमात्। यच्च-गमनच्रहणात् अ्रमणाकयः 
सदम ता-दइति वाक्यम् । तदन्यथा व्याख्यातम् । अथवारस्त्वपरू 
सामान्य गमनत्वमनियतदिग्देशसेयोगविभाग्कारणषु स्रमणादि- 
ष्वव बत्तत, नोरक्षपणादिषु । कथं तदि तेषु गमनव्यषहार इत्याद- 
गमनश्ञब्दस्तूत्क्चेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः कस्मात्ष्डपचारवीजात् स्वा. 

भ्रयस्रयोगविभागकनतृत्वसामान्यादिति ¦ यथोत्पन्नमुर्कषेपणादि स्वा. 
श्रयस्य पदाथान्तरेः संयोगविभागान् करोति तथा गमनमपीत। न 

चतस्मादेव निपित्तादुतुक्षपणादिषु गमनर्यवहारवत् गमनप्युरक्षप- 
णादिञ्यवदहार प्रसङ्गः । कायसद्धावन कारणकल्पनायाः प्रचत्तनात् | 
न॒चोत्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारवत् गमन.ऽप्युवक्षपणादिव्यवहारो 
दष्टः । तस्माद चाोदयमेतत् । अथ पक्चद्रणपन्यासात् किमत्राचार्य- 
स्याभिप्रेतम् । पञ्चानां प्रतिनियतजातियोगि्वाभिधानात् गमन- 
त्वमपरं सामान्यमित्येतत् । 

अन्ये तु वास्तवदुषणस्य परसामान्यपक्षेऽनमिधारनांत्तदेवाभि. 
प्रतमिति मन्यन्ते ॥ | 

पूवे सत्प्रत्ययमसत्प्रतयय च कमोक्तम्। तज सत्प्रत्ययकमोवेधः 
कथमित्याह- 

(भा ०) सस्प्रल्ययकमेविधिः । कथम् ? चिकीर्बितेषु 
यज्ञाघ्ययनदानकूष्यादिषु यदा रस्तसुल्च्प्तुभिच्छत्य- 
पक्षेप्तुं वा तदा ₹स्तवत्यात्मप्रदेशो प्रयन्नः सस्ञायते, 
तै प्रयत्नं गुरुत्वं चापेक्चषमाणादास्मरस्तसंयोमाद्धस्ते 
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कमं भवति हस्तवत सचेशारीरावयचषु पाद्ादिषु 
शारीरे चति । 

 तत्सम्बद्धष्वपि कथम् ? यदा इस्तन मुसलं गृही 
तवेच्छा करोति 'उत्क्िपामि हस्तेन मुसलमितिः त- 

द्नन्तर प्रयत्नस्तमपेत्तमाणाद्ात्मरस्तसयागाद्यास्म 

नरव काले हस्ते उत्क्चपणकमोात्पद्यत तास्मन्नेव काले 
नलमेव प्रघत्नमपेल्लमाणाडस्तमुसलसयागात् सुले. 
ऽपि केति । तता दूरमुतिक्षप्त खुमले तदंच्छा नि 
वतते पुनरप्थपक्चेपणेच्छोत्पद्यते तदनन्तरं प्रथन्नस्त- 
मयेक्लमाणाद्यथोक्तत् सयोगाद्धस्नमुसलयोयुगपद्प- 
स्षपणकमणी भवतः ततोऽन्त्येन मुसल क्मणोटखल- 
मुसरख्योरभिघात्ताख्यः सयागः क्रियते, स सयोगो 
ससरुगतवेगमपेक्चमाणोऽप्रत्ययं सुले उत्पततनक्मं 
कराति । तत्कमाधिघातापेक्ं मुसले सस्कारमारभते 

तमपेक््य खुसलदस्तसयोगोऽप्रत्ययं रस्तेऽप्युत्पतनकम 
करोति । यद्यपि प्राक्तनः सस्कारो विनष्टः तथापि 
मुसलोद्ुखलयोः सयोगः पटु कमोत्पाद्कः सयोगावि- 

इाषमावात् तस्य सस्कारारम्मे साचिव्यसमर्थो 

मवाति। | 
अथवा प्राक्तन एव षडु; संस्कारोऽभिधातादवि- 

नहयन्नव स्थित इति । अतः संस्कारवाति पुनः संस्कारा 

रम्भो नास्त्यतो यस्मिन् काटे संस्कारापेक्चादभिधा- 

तादृप्रत्ययं मुसले उत्पतनकमं तस्मिन्नेव कारे तमेव 
संस्कारभपेश्चमाणात् सुसखखहस्तसंयोगादप्रत्ययं हस्ते 
ऽप्युत्पतनकमति ॥ 
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पाणिषुक्तषु गमनविधिः। कथम् {यदा तोमरं 
रस्तन गृहीत्वातक्षेप्तुमिच्छात्पद्यते तदनन्तरं प्रयलः 
लमपेक्षमाणाद्यथाक्तात् सयोगद्धयात तामरदस्तयायु- 
गपद्!कषणकमणी भवतः । प्रसारिति च हस्ते तदा 
कषंणाथः प्रयता निवतते तदनन्तरं निर्यगुध्चै दूरमा- 
सन्नवा क्िपार्मातीच्छा सञ्जायते तदनन्तरं तदनु. 
रूपः प्रथलस्तमपेक्षभाणस्तामरहस्तसथोगो नोदना- 

ख्यः तस्मात् तोमरं कर्मोत्पन्न नादनापश्षं तस्मिन् .स 
रकारमारभते । ततः सस्कारनोदनास्यां तावत् कर्मा 
णि भवन्ति यावदधस्ततामरविमाग हति । ततो वि- 
भागान्नोद्ने निषत्त सस्कारादृध्वं तिथेगदृरम।सन्नं 
वा प्रयल्नानुरूपाणि कमाणि भवन्त्यापतनादिति ॥ 

तथा यन्च्सुक्तषु गमनविधिः | कथम् यो वल- 
वान् कृतव्यायामो वामेन करेण धनुरवष्टभ्य दसि 
णन हारं सन्धाय सहारा ज्थां सुषिना गहीत्वा आ 
कषणेच्छां करोति .सन्येहवाकषयाम्येतडनुरितिः । 
तदनन्तरं प्रथतस्तमपश्चमाणादात्महस्नसयोमादाकषे- 
णकम रस्ते यदे वोत्पद्यते तदैव तमेव प्रयतमरक्षमा- 
णाद्धस्तञ्याङरारसथोगाद् ज्यायां दारे च कमं प्रयन- 
पवचिषटटहस्तस्याहरसंयोागमपेक्षमाणाम्यां ज्वाकोरि- 

सयोगाभ्यां कमणी भवतो धनुष्कोव्योरित्येतन् स 
युगपत् | एवमाकणाद्ाकृष्ट धनुषि नातः परमनेन गन्त- 
ठपामेति यज्ज्ञानं ततस्तद्ाकषंणाथस्य प्रयलस्य विना 

कास्ततः पुनर्माच्तणच्छा सञ्जायते तदनन्नरं प्रयन्नस्त- 
मपेश्चमाणादात्माङ्खलि स योग द् इणुलिकमं तस्माज्ज्या- 
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ङगुलिविमागः ततो विभागात् सयोगचिनाशः त- 
स्मिन् विनष्टे प्रतिबन्धकामनावाद्यदा धनुषि वतमानः 
स्थितिस्थापकः सस्कारो बण्डलखीभूत घनुयेथावस्थितं 
स्थापयति तदा तमेव सस्कारमपेक्षमाणाडनुञ्यासं- 
पोगाज्जायां शरे च कर्मोत्पद्यत त्त्खकारणापेक्ष 
ज्यायां सस्कार करानि तमपच्माण हषुज्यासयागो 
नोदन तस्मादिषावाद्यं कमे नोदनावेश्मिषौ सस्का- 
रमार मते । तस्मात्त सस्कारान्नादनसरायात् तावत् 
कमांणि भवन्ति यावदिषुञ्याचविमागो विभागानि. 
वृत्ते नोदने कमोण्युनरोत्तराणी षु सस्कारादेवापनना- 
दिति । बहूनि कमााणे कमह्ञाः, कस्मात् १ सयोागव. 
त्वात् एकस्तु संस्कारोऽन्तराटे कमणो ऽपेक्चाकारणा- 
भाकादिनि॥ 

क क | 

एवम्रात्माधषटितेषु सत्प्रत्यमसत्प्रत्ययं च 
कर्माक्तम् ॥ 

( व्यो० ) चिकीषितेषु कतुममीष्ेषु यज्ञाध्ययनदानकृष्यादिष्वि- 
त्यादिपदेन भोजनादेग्रहणम् । यज्ञादिषु च तिकादिग्रहणा्ं 
यदा हस्नमुतक्चेप्तुमिच्छत्यपक्षेप्तुं वा तदा दस्तकषव्यात्मग्रदेशे प्रयल्लः 
सञ्जःयत्त । त दुल्पत्ताचात्मा समवायिकारणमात्ममनःसंयागोऽसमवा- 
यिकारणयिच्छा निमित्तकारणम् । तत्प्रयत्न गुरुत्व चपिक्षमाणादात्प- 
हस्तसंयोगादसमवाथिकारणद्धप्ते समवायिकारणे कर्मोत्पद्यते । 
हस्तवत्स्वरारीरावयवेषु पादादिषु शारीरे चति । यथारऽत्मदस्तसं- 
योगोऽसमघायिकारणं प्रयत्नस्तु निमित्तकारणं हस्तकर्मोत्पत्तो तथा 
सवेशरीरावयवषु शरीरे च समवतकमीत्पत्तावात्मसंयोगोऽसमवा- 
यिकारणं प्रयत्नो नििन्तकारणमित्यतिदेश्ाधः। 

तत्सम्बद्धेष्वपि मुसलादिषु कथं कमं भवतीत्यव्युत्पश्नपश्नान 
न्तरमाद--हस्तेन मुखर गृदीत्वेच्छां करोति । किंवि्तिष्टाम ? उ. 
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ल्क्षिपामि हस्तेन सुसरपिस्येवरूपाम् । तदनन्तरं दस्तवत्यास्मप्रदेशे 
प्रयत्नस्तदनुरूपस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणायः 

स्मिन् कार हस्ते समवायक्रारण कमात्पद्यन तास्पन्नव कार तमव 

प्रयत्नमयेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवाथिकारणान्सुसठकऽपि का- 
र्ण क्रमे 1 ततो दृरमुतृक्ितत मुसले तदर्थच्छा उलकषेपेणेच्छा नि 
वत्तेते । स्वक्रारण।त् पुनरप्यपक्चपेगच्छोत्पद्यते । तदनन्तर हस्तवः 
त्यात्मप्रदेशप्रयत्नः तदनुरूपस्तमपेश्चमाणादययथोक्तात् संयागद्धयाद्ि- 
व्या्पहस्तस्योगान्मुसलदस्तसंयोगाश्च प्रयत्नापेक्चाद्धस्तमुसलयायु 
गपद्पक्षेपणकमंणी भवतः तनोन्स्येनावसानिकन सुसरकमणोदू- 

खलमुसटखयारयिघाताख्यः संयोगः क्रियते । स संयोगोऽसप्रवावि- 

कारणभूतो मुसदगतं वेगमपक्षमाणोऽप्रत्ययमप्रयत्न मुसखठेप्युत्पतन 

कमर करोति। तत्कमासरमवाधिकारणमिघ।तापेक्षम मुसल सम 
वायिकारणे संस्क।रमारभने । तमपेक्ष्य मुसरुहस्तसयागोप्रत्ययम 
प्रयत्नपू्कं दस्तेप्युत्पेतनकमं करोति। ननु मुसलोदुललक्तेयागा- 
न्मुसले कर्मोत्पत्तिसमकाटं धाक्तनसंस्कारविनारो अपेक्ञाकारणा 
भावान्न मुले कर्म सस्कारम।रभने, तदभावे च दस्तमुस्टस्यागः 
कथ हस्ते अप्रत्ययमुत्पतनकमं कुःयादित्याशकयाह--यद्यपि प्राक्तन 
संस्कारो विनष्रः, नथापिसुतलोदखलसेयागः पटुकम(त्पादकः। कुः 
तः ? सयोगविशेषमावात् । अनस्तस्य कर्मणः संस्कारसाचिव्ये सम 
शर भवति । सचिवस्य भावः साचिव्यं साहाय्यं तत्र समथा मवतीति। 

अथवा प्राक्तन प्व णदु;ः सस्कारोऽभमिघातादाविनयन्नवास्थत 

दति पकश्चान्तरं दुद्धायति। प्राक्तनस्य पटुसस्कारस्याचस्थान सस्कार 
वेति पुनः सस्कारारस्भो नास्तीत्यता यास्मन्काख सस्कारपि्लद 

भिघानाद प्रत्ययं मुखखे उत्पनलक्रमं तस्मिन्नव कारे तमेव सस्काः 

रमपेक्षमाणान्मुसलदस्तसयोगाद प्रत्ययं दस्तेऽप्युत्पतनकमति । 

पाणिमुक्तेषु तलोमरादिषु गमनविधिगमनग्रकरारः। कथामत्याद- 

यदा तोभरं हस्तेन ग्रहीत्वच्छां करोति-दस्तेनातूक्षिपाम तामरम्- 

इति । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयल्लस्तमपेक्षमाणाद्ययाक्तसयागद्धया- 

त्यात्महस्तसयोगाद्धस्ततोमरसयागाच्च तामरदस्तयायुगपद्ा 

कषणकमरणी भवतः । प्रसारितिच हस्त दुरमुताक्षिप्त तदाकषणाथ 

स्नस्य तोमरस्याक्णायैः प्रयल्लो व्यावत्तेत । तदनन्तरन्तियमुध्व.- 

ध सखस ब्रर् 
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धोदुरमासन्न वा क्षिपामीनीच्छा सञ्जायते-तियस् क्षिपाम्यूध्वम 
धो दुरमासन्नं क्िपामि-दइति । तदनन्तरं तदनुरूप प्रयल्ञ इत्यासन्न 
मन्दो दुरे तात्र पवति। तमपेश्चमाणस्तोमरहस्तसयोगा नादना 
ख्यो नोद्यनादकयोः सह गमनान्नाधस्तोमरो नोदको हस्तदतित 
याः सथोगः प्रयल्लपेक्चस्तस्मात्तामरे कमात्पन्न नादनापेक्ष त 

स्मिन् सस्कारमारभते। तोमरः समवायिकारणं कमास्मवायि- 
कारणं प्रये निमित्तकारणामेति । ततः सस्कारनोदनभ्यांता 
चत् कर्माणि मवरन्ति यावद्धस्ततोमरयार्विमाचनार्थेन कमणा परः 
स्पर विभाग इति । तता विभागान्निवृत्ते नोदने सस्कारादसमवा 
यिकारणात्तदनुरूपाणि कमणि भवन्ति आपतनात्पतन यावद् 
ति सस्कारस्य तीत्रतरादिभदसिन्नत्वात् कमाण्यप्येवं मवन्तीति। 

तथा यन्तरमुक्तेषु दइारपाषाणादिषु गमना्रोधः । कथं कवि. 
शिष्रश्च पुरुषस्तान् प्रयुक्ते केन वा प्रकरारणत्याह-यो वलवान् कृत. 
व्यायामो ह्यख्रयन्तसिद्धः च।मेन करेण धनुवषठभ्य दक्षिणेन शरं 
सन्धायति, बाहुल्य पेक्षयेतत् , सह रारण वत्तत इत स्रा 
तां ज्यां मुष्िना ग्रदीत्वच्छां करोति-सज्येषुमाकषाम्यनं धञुः- 
(२)इ्ति । सह ज्यया वत्तेन इति सन्यः स चासा्िषुश्चति तथाक्त- 
स्तमेन छज्यघुमाकपामि धनुश्चति । नचनमिति पदं धचुःशब्रना- 
भिसन्धनीयम् , तस्य नपुंसकलिङ्गतयेतद्धनुरिति स्यात् । अथो 
चादिपाठात् प्रयोगद्शनाद्वा कथचेदुभयलिङ्गतेष्यते । तथाप्येन 
घनुषामिति स्यात्) नत्वन धनुरिति। पु्टिङ्गविवक्षायामपीति- 
शब्देन कमे णाभिहितत्वात् द्वितीयाविमक्तिन भवति इत्यन्ये । त. 
दनन्तरभिच्छानन्तरं प्रयललस्तमपक्षमाणादात्मदस्तसयोग।दसम 
वायिकारणाद्धस्त समवायिकारणे यदेवाकषणक्मात्पद्यते तदेव 
प्रयलपपेक्चमाणाद्धस्तन्याह्रसयोगाद्समवायिकारणात् ज्पायां 
दारे च समवायिकारणे कम।ः्पद्यते । प्रयलविशिष्टं हस्तजञ्याक्षया- 
गमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोरिसयोगाभ्यामसमवायिकारणाभ्यां धनुः 
ष्कोख्याः समवेते कमेणी भवतः धनुषि च सम्रवतं कम ज्याघनुः. 
सयागदसमत्रायिक्रारणाद्धस्तज्यास्रयोाग विशिषटपपेक्षमाणादिव्यत- 
त्सव युगपद कस्मिन् काले भवति; कारणस्य यौगपद्यात् । पव 
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(१) अत्र॑तन्मततन भाष्ये 'सन्यघुमाकषयाम्येने धनुरिति पाटो बोध्यः। 
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माकणात् कणे यावद्रष्ृषटे धनुषि नातः परमनेन गन्तव्यामेति य 
ज् क्ञानं ततस्तदाकषणा्थेस्य प्रयल्लस्य विनाशस्ततः पुनमक्षणे- 
च्छा सज्जायते । तदनन्तरं तदनुरुूपः प्रयलस्तमपेक्चषमाण।दात्पाः 
दलिसंयोगादसमवायेकः!रणादङ्कठिषु मोचनाय कर्मोत्पद्यते । त- 
स्माद ्कुलिज्याचविभागः ततो विभागाक्तत्क्षयागविनाङ्स्तस्मिन्विनष् 
प्रतिवन्धकामावान्मण्डलीभृतं धचुयथावस्थितं स्यापयतीति स्थि. 
तिस्थापकस्तस्कारो धनुषि कमारभते । तत्र धनुः समवायिका- 
रण स्थितिस्थापकः सस्कारोऽसमायिकारणमरषएादिनिमेत्तकाः 
रणमिति । यदैवधनुष्याकपणकर्मेणा मण्डरखकृते स्थितिस्थापका- 
थ स्थितिरथापकसस्कारात् क्मत्पद्यते, तदा तमेव ससस्कारम- 
पेक्षमाणात् धनुषः ज्यासंयोगात् ज्याशसरसंयोगादसमवायिकार-- 
णात् ज्यायां शरे च कमा।त्पदते । तदुत्पन्नं स्वकारणापेक्षं ज्यायां सं. 
स्कारमारभते । तमपेक्षमाण इषुज्यासयागा नादन तयोः सह ग- 
मनात्तस्मादिषावाद्यं कर्मोत्पद्यते । तच्च नोाद्नापेक्षमिषौ सस्कार 
मारभने 1 तन्रषुः समवाधिक्षारणं कमासमवायिकरारणं नोदनं नि- 
मित्तकःरणपिति । तस्मात्सस्कारान्नोदनसहायात्तावत् कमणि 
भवन्ति यावदिषुज्याविभागस्तदुत्पत्तौ ज्येष्वो; समवायिकारणत्व- 

मिषुकमरणोऽसमवाधेकारणत्वं रषं निमित्तक।रणम् । ततो विमा 
गाननिव्रत्ते नोदने कमीण्युत्तरोत्तरार्णाषुसस्कारादवापतनादिति 

पतन यावत्तावदिति । बहूनि कमांणि क्रमशः । कस्मात् ? सयोग. 

बहुर्वात् । ततसद्धावेप्वविनाशे सवेदेषोरपातः स्यात् । अयक- 
मपि कमानिकं सयोग कत्वा शक्तिमान्याद्िनरयतौति । तहिं सस्क।- 
रस्यानारग्धकायंस्यावस्थानादन्यत् कमरान्तरपित्यपात' पव स्या 
त्। नच संस्कारस्य सयोगजनकत्वम् , येनानेककायेकारणे शक्ति. 

मान््याद्धिनाश्षः स्यात् तेषां कर्मकायत्वात्तत्तस्तदुत्पादे क्मेणमे- 
व विनाश्लो युक्तः। न च सस्कारादाभिन्नमेव कमंति वाच्यम् । प्रत्य. 

यमेदस्थ मेदलक्षणत्वात् । तथा च वेगेन गच्छतीति वेगानुरक्तो 
गमनानुरक्तश्च प्रत्यया दश्ठः । तस्माद्वगः सय्ागवत् ऋप्रणाऽथान्तर- 

निति । अभेदे त॒ मन्दगवनाद्वपि वेगेन गच्छतीति प्रत्ययः स्यात्। 
न चेतदस्ति। अथ सयागविभागोपलम्भादवुमीयते कर्मौति चेत्। 
न । सयोगवदिन्द्रयव्यापारणेव कमण्यप्यपरक्चज्ञानसद्धावस्यावि 
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शपात् । यथाहि वस्तुनः प्रदेशान्तरे; संयोगविभागा: प्रत्यक्षेण ध्र. 
तीयन्त, तद्वत् कमापीति । यच्च प्रदेशान्लरेः सयागावभागोपल- 
म्भे सति चरतीति क्ञानमानुमानिकमितीष्रम् । तन्न युक्तम् । न 
दीस तस्यूध्वाचस्थितस्य स्थाणोस्तत्सद्धावेपि चलनध्रत्ययादश्त 
नात् । आकाश्चे प्रक्षिकतस्येषोस्तदभावेपि तत्सद्धावदकानात्। य 
शदम्-पकस्मिन् स्थाने प्रतिक्षणमुत्पादात्तषठतीति व्यवहारे देशा 
न्तरे च तद्भावात् गमनन्यवहार-दव्युक्तम् । तन्न युक्तम्| 
क्षणभङ्कप्रतिष्रेघात् । अथ संयोगबहुल्वात् बद्रनि कमौणीति। स 
व्यम् । न चवं सस्कारस्यापि सयागवहुत्वात् बहुत्वम्, तस्य 
सयागपत्रणाविनाशात् । विनाशे वा कमाौन्तराण।मुत्पात्तिन स्या. 
दसमवायिक्रारणामावात् । न चात्मषुक्लयोग पवारण्टापेक्षोऽस 
मवायकारणम् । प्रत्यक्लानुमानाभ्यां कारणान्तरानुप्रलम्भे सति 
तत्कदपनायाः समाश्नयणात् । उपलभ्यते चाक्चव्यापारेणेव वेग 
स्तस्य प्रत्याख्यानमङक्पम् । अथ सस्कारादुपज्ञातक्र्मण्युत्तर- 
सयागाद्वगस्य कमणश्च विनद्धत्ता अन्ययोश्च वेगकर््रणोरुत्पद्य. 
मानताऽतस्तयारुत्पादः प्राक्तनयाश्च विनाश इति कल्पनायां कि 
दूषणम् । विनदयद् वस्थस्यासमवायेकारणत्वस्यामाव शत्यतत् । 
तथाहि-न प्राक्तन कम सस्कारान्तरमारभते, नापि प्राक्तनो वेगः 
कमान्तरम् , उभमयवेनद्षद् वस्थत्यनासमवा।येक।रणत्वाभावात् | 
न चान्यदसमवायिकारणमन्तराे कमणः सम्भवतीत्युक्तम् । यच्च 
सस्कारावुत्प्र्न कम तन्न सस्कारान्तरमारमते, अपरक्षाकारणाभावा 

त् । नापि प्राक्तनः सस्कारोपेक्षाकारणम् सस्कारवति सस्कार।र 
म्भग्रतिषरधाद्वरयं कमप्रान्तरोत्पत्तित्तमकालमुत्तरसेयोगात्पूचकर्मनि. 
ृत्तिवत् पृवल्लस्क(रस्यापि निव्रृत्तित्राच्या। नच स्योगमात्रमपेश्च 
कारणम् , कमणः सस्कारारम्भे मन्दरगतावदरशशनात् । तथाहि-मन्द 
गत सयेगक्षद्धवेपिन कम सस्कारमारमत इच्युपरग्धम्। त 
स्मादेक पव सस्क।(रोऽन्तरङे कमणोऽपेक्षकारणामावादिति। न 
ष्वेवं तहिं सस्कारस्येकरुपत्वात् कथ तावतरादिमदभिन्नानां क्च. 
णामुत्पत्तिः । सहकारिभेदात् । ख च का्यमेदनैव क्षेयः । तत्र दष्ट. 
स्यानुपलन्धरहष्राख्यः कद्प्रत इति। कषिप्तस्यषोः पातोपलरम्मेन 
च बेगविनाशप्रासद्धः तस्य संहतुत्वादन्यस्य च विनाशहतारभ।. 
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वद्नककायकरण साति शक्तप्रक्चयादिनारः कदटप्यत राति । साच 
दवाकतररषछावशष पवानककमसम्पादक्ः। पतच्चानकसस्कारवाद् 
गान्यभ्युपगत्तव्यम् । अन्यथा पुनः सस्कारात्पत्तारषारपत पव 
स्यात् । तस्मादुक्तन्योयनेक एव सस्कार इति। 

उपस हारमाद --पवमाःमाधिष्ठिनेषु प्रयत्नद्धारणानधिष्ठितेषु 
सत्प्रत्ययमसत्प्रत्यय च कमाक्तम् ॥ 

(भा०,) अनाधषितेषु बद्येषु चतुषु महाभूतेष्व- 
यय कमं गमनमेव नोद्नादेभ्यो भवति । तच्र नोदनं 

गुरुत्द्र वत्ववेगप्रयलान् समस्तव्यस्नानपेक्षनाणो पः 
संयागविदोषो नाद्नमवि भागहेनोरेकस्य कर्मणः कारः 
णम् तस्माचतुष्वपि महामृतषु कमे भवति । यथा पडा 
ख्ायां प्राधेव्याम् । 

वं गापन्तां यः सयोगविदाषो विभागदटेतोरेक्रस्य 
कमणः कारण साञनचतः | तरसमादाप चतुषु महा 
भरूतषु कम नवाते । घथा पाषाणादिषु निष्ुरे वस्तु 
न्याभिपतितषु । तथा पादादिभिनुद्यमानायामनिह 
न्यमनायाचवा पड्ाख्वाया कराथन्या पः सयागा नाद. 

नाभिघाततयोरन्यतरापन्च उभयपेच्चा वा स संयुक्त 
संयागः तस्मादपि प्रथिन्यादिषु कम भवति। येच 
प्रदा न नुद्यन्ते नाप्यभिरन्यन्ते तेष्वपि कमे जायते । 

पथिच्युदकयोगुरुत्वाेधारक संयोग्रयत्रवेगा माओ 
सति गुरुत्वाद्यद्घांगमनं तत्पतनम् । यथा मुसल रा- 
रीरादिपृक्तम् । तत्राद्यं गुरुत्वादृद्वितीयाद्ीनि तु गुर. 
त्वसस्कारार्याम् ॥ 

सख्रोतोभूतानामपां स्थलान्निन्न'मिसपेणं यत्तद् द्र- 
वत्वात् स्यन्दनम् । कथम् { समन्ताद्राधःसयोगनाव- 
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यविद्रघत्वं प्रतिबद्धम् अवपवद्रवत्वमप्येकाथंसपवेतं 
तेनेव प्रतिबडसुत्तरात्तराचयवद्रवत्वानि संयुक्तसंः 
योगेः प्रतिबद्धानि । यदातु मात्रया सेतुमेदः कृतो 
भवति तदा समन्तात् प्रातिबद्धत्वादवयावेद्रवत्वस्य 
कायोरम्मो नास्ति सेतुस्मीपस्थस्थाचयवद्रवत्वस्यो 

रोत्तरेषामवयवद्रवत्वानां भ्रतिबन्धकाभावादुच्रृत्ति 
लाभः । ततः क्रमाः संयुक्तानासेवाभिस्पणम् । तलः 
प्रवद्रव्वाचनच्च सत चचन्धनक्स्थतरदच्यचद्वि 

द्रच्यमारभ्पत, तत्र च करणञ्ुणवूक्क्रमण द्रवत्वसु 

त्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धन गमने 
दवयचिनि कर्मांत्पद्यते तत् स्यन्द्नाख्यामिति ॥ 

संस्कारात् कमे हष्वादिपृक्तम् । तथा चक्रादि. 
घ्ववयवानां पाश्वेतः प्रतिनियताद्ग्देशसंयागविभा. 
गोत्पत्तौ यद्वयाविनः संस्कारादनियतदिग्दरसंयो. 
गवि भागनिभित्तं कमे तदृभ्रमणमिति । एवमादयो 
गमनविहोषाः ॥ 

प्राणाख्ये तु वायौ कमे आत्मवायुसंयोगादि- 
च्छाद्रेषपू्थकप्रयन्नापेक्लाजाग्रत इच्छानुविधानदर्श- 
नात्, खु्प्य तु जीवनपूवकप्रयतर पेक्षात् । आका्ञ- 

कालदिगात्मनां सत्यपि द्रन्यभावे निस्कियत्वं साभा- 

न्यादिवदमूर्तत्वात । मूतिरसर्बवगतदव्यपार्माणम् 
तदनुकिधापिनी च क्रिया सा चाकाशादिषु नास्ति 
तस्तान्न तेषां क्रियासम्बन्धाऽस्तीति ॥ 

सविग्रहे मनसान्द्रियान्तरसम्बन्धाथ जाग्रतः 
कम आत्नमनःसंयोगारच्छादेषपवक्रपयन्नापक्षात् 
अन्वत्मप्रायामान्द्रसयान्तरण बवयान्तरापलच्चवद्श्च 
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नात्। सुप्तस्थ प्रवोधकाके जीवनपूवक्रप्रयत्रापेत्तात्। अ- 
पसपणकर्मौपसपेणकमे चात्ममनःसंयोगाददटष्टवेक्षात् । 
कथम् १ यदा जीवनसहकारिणोभेमीधमयोरुपमोगात् 
प्रक्षधाऽन्योन्यासिभवो व! लदा जीवनसहायय) रकवेकट्धा- 

त्. तत्पूवकप्रयत्रवैकस्यात् प्राणनिरोपे सत्यन्धाभ्पां ल- 
ञ्धघ्रुत्तिभ्यां(१) घमोघर्माभ्यामात्पमनःसंयोगसटाय।- 
भ्पां मृतकचारीरादिमागक्रारणमपसपणकमांत्पद्यते। ततः 
दारीराद्रदहिरपगतं ताभ्यामेव घमाधमाभ्यां समुत्पन्न 
नातिवारिकशारीरेण सम्बदृध्यते तत्सङ्क्रान्तं च स्वश 
नरकं वा गत्वा आश्नाथानुरूपेण हारीरेण सम्बच्यते 
तत्संघोगाथं कर्मोपसपणसिति । योगेनां च बाहिस्- 
रचितस्य मनसाऽभिप्रेतदङगमनं प्रत्थागमनश्च । 
तथा सगेकार प्रत्यग्रेण कारीरेण सम्बन्धार्थे कमा 
कारितम् । एवमन्यदपि महाभूनेषु यत्प्रत्यत्तानुमा 
नाभ्याभनुपलम्धमानकारणसुपकारापकारसमथं च 
भवति तदप्यदृष्टकारितम । यथा सर्गादावणुक्ं 
अग्निवाय्वोरूध्वं तिथग्गमने महाभूतानां प्रक्लोभ- 
णम् । अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्राति गमनम् । 
अयसोऽथस्कान्ताभेसपेणश्चाति ॥ 

हति प्रास्तपादभ।प्ये कमपदाथः समाप्तः ॥ 
(व्यो०) इदानी मर्नाधाषछठेतेषु बाह्येषु शरोरासम्बद्धेषु, आकाक्ा- 

दिनिब्रस्य्थं चतुषु, महाभूते्विति परम।णुनिषृच्यथम्। अप्रत्ययमथ- 
य्रपुवक कम गमनमरव नदनादस्या मवत । आदपदनामथ्ति 

सयुक्तसयागगुरुत्वादवत्रहणम् | तत्र नदन च्यस्यायत गुरुत्वदरव. 

त्वप्रयल्लवगान् समस्तव्यस्तानपक्षमाणा यः सयगवद्षा नदन 

परस्परमाविभागकृतः कमणः कारणमिति । यः सयोगस्तक्नोदनमि 
= ननन ------~-------- ------~--~-~~~~~--~-~-~---~-- ~~~ ~ 

(१) अच्र ्ात्तङन्धधमाघमाभ्या दति व्यामवताोकारामिप्रतः पाडः। 
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वयुक्तेऽतिप्रसङ्स्तदथ कमणः कारणमिति । अभिघातोप्येवं भव 
तीति अगविमागकरृत इति पदम् । तथाष्युत्प्रन्नस्य कमेणोऽवभ्यं वि 
भागजनकत्वमतः परस्परमिति पदम् । तथापि परस्पर सयोगिनो 
विभागजनकस्य कमणः कारण सयुक्तसयागोपीच्यतो गुरुत्वद्रव 
त्वप्रयलवे गान् सप्रस्तव्यस्तानपेक्षति । तत्र यदा चुलुकेनादक गृही 
त्वा वेगेन प्रतिक्षिपति तदा सवं गुरुत्वादयः सम्भवन्तीति तदपे 
क्ष चुलुकादकसयागा नादनम् । ग्यस्तपक्चष तु गुरुत्वमपेक्षमाणः 
सयागा नादन यथा सुक्ष्मक्नाखोर्पार््यवस्थापितमतिक्चयेन गुरुद्र 
व्यमधागतिहतुभवत्ति शाखाया । द्रवत्वमपक्षमाणस्तृणोादकसयों 

गस्तृण गमनमारभत । वेगमपेक्षमाणो वायुवनसपतिसयागो ब्रक्षा- 
दिषु चटलनकारणम् । प्रयलापक्षस्तु दस्तमुसलसयोगो मुसलकर्मो 
त्पत्ता । यदा च प्रयतनन पङ्कः पादमुपक्चिपाति तदा प्रयल्लगुरुष्वे चापे 
कष्य पादपङ्कसयागः प्ड्कपघो नयतीति । यदा च पाषाणादेवंगेन 
पाने सति प्न सयागस्तदा पाबाणादिगतं गुरुत्वं वेगं चापेक्षमाणं 
पाष्राणपङ्कस्रयोगो नोदनमिति । यदा कथिद्धगन कूपादौ पनति तदा 
गुरूः वप्रयल्लवगानपक्ष्य द वदत्तादकसयोगारभोगत्तेदेतु मवति । 
यदाच जठधरघारासम्बन्धात्तृणादेरभ्रोगमनं तदा गुरत्वद्रवत्व- 
वगानपेक्षत इत्यादि द्वषव्यम् । तस्मायभोक्तान्नादन।च्चतुष्वपि म- 
हाभूतेषु कम भवतीस्युदाहरणमाह--यथा पङ्काख्यायां परथिव्यां पा- 
दादिस्यागादयथाक्तावक्षणादिति। 

अमिधघातस्यतरस्मात् मेदाथम।!ह-वगापेक्ो यः सयेागविशशषो 
परस्परं विभमागहतारेकस्य कमरणः कारण सोऽभिघात इति चि. 
भागहतुकमेकारणं नोादनादिरपीति परस्परं चिभागदेतोरपीति प. 
दम् । तथाप्यात्ममनःसयोगेन व्यासिचास्परिहाराधं वेगापक्च इति 
पदम् , न चत्समनःसयायः परस्पराचवभमागहतुसम्पादका वगाप 

दात । नन्वक््स्यात पद चथम्र , अभवतादुभयन्नापि कमपलन्चः। 

सत्यम् । तथाप्येकस्येत्याद्यकमज्ञा पना थमुत्तरोत्तराणि वेगादेच भ- 
वन्तीति । नादनादिश्चोत्तरकमणां बहूनामपि कारणापिति । अन्ये. 
त्वेकस्य कारणमेव न त्वकस्येवेत्यवधारणं मन्यन्ते । नोदनेऽप्येक- 
स्थेति विशषणमेव व्याख्ययमरं । उदाहरणन्तु यथा पाषाणेषु 
पाषाणाद्यभिघात्तादिति । सयुक्तसयोागनिरूपणा्थमाह तथा पादाः 
दिभिनुद्यमानायमित्यादि । परस्परमविभागकन्तुः कमेणः कारण नोः 
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दनमपीत्यतो नोदनाभिघातयारन्यतरापेक्ष उभयपिक्षो वायः सयो. 

गः स सयुक्तसयोगः । कचिक्नोदनपेक्षः कचिदाभिघातापक्षः काच 
दुभयापक् हात । उदाहरणतु यथा पद्ुख्याया प्राथन्या, 1काव 

रिष्ठायां पादादिमिचैदमानायाममिहन्यमानायां पूरथिव्यां वाय 
प्रदेशा न चचन्ते न साक्चात्पादेन सम्बद्धन्ते नाप्यमिहन्यन्ते न 
साक्चात्पाप्राणादिना सम्बद्यन्ते तेष्वपि कम सञ्ञायत । प्रदेशाः स 
मवायिक्ारणं पादादिमिश्च सम्बद्धप्रदयेः सह सयागा भस्म. 
वायिकारणम् पादादिसंयागारच निमित्तकारणम् 

पतननिरूपणाथमाह--गुरुत्वाद्यद धागमनं तत्पतनम । वाया 
रप्यधोगमन ब्रक्षकाररादिपृष्वप्रदकश्न प्रवष्ठस्य सम्भमवतात त- 
द्यचच्छदाय गुरुत्वादिति । पृथिव्युदकयोरित्याश्रयनिरूषणम् । प~ 

तनाश्रयः समवायिकारणं गुरुत्वमसलमवायिकारणं गुरुत्ववि. 
धारकसयोगप्रयत्नवग(भावे सताति निमित्तकाग्ण दृश्ायताति । 

यथ। मुसलक्रारादस्विव्युदादरणम्। हस्तमुसरखुसंयागामावान्मु- 

सर पतनं प्रयत्नाभावाच्छर वेगाभावा{दिषाविति । तत्राद्य गुर 
त्वोदिवासमवघायिकारणादुत्पचत पतनं तच्चात्पन्न स्वकारणापक्ष 
सस्कारमारभत तस्पाष्तायादानितु पतनानि गुरुत्वसस्काराभ्या 
मसमवायक्रारणाभ्यामुत्पद्यन्त। 

स्यन्द्ननिरूपणाथमराह-स्नोताभूतानामपां स्थखान्नम्नाभिसः 
पणं यत्तद्द्रवत्वात् स्यन्दनामिति । स्थखान्निम्नामिसखपणं पाषाणाद्- 
रपति खरोताभूता्नामिति पदम् । सपादेरप्यव प्रवाहः सम्भवती. 
त्यपामिति ग्रहणम् } तथाप्यपां खठहस्तपारिगरदाताना स्थलान्नि- 

स्नाभिसपेणं न मवतीव्यतः सखोतोभूतानापमिति । अपात 
च व।हुल्यावेक्षया न त्वषापमेवत्यवध्रायत, तखदावपि सद्धा. 
वात् । अतो यदुक्तरूपममिसपणं तत्स्यन्दनं द्रवत्वात् भवतीति। 
कथाभिव्यव्युत्पन्नस्य विस्तरपारिश्ञानापेक्षया प्रदनानन्तरम!ह~सम- 

न्ताद्वोधःसयोागनावयविद्रवत्वं भरतिबद्धामित्यादे 1 समन्तात् सवे 

तो सेधसा सह सयोगन सतुसंयोगनाचयविद्रषत्व प्रातबदमुदकं 

क्रियां न करोति नाप्यवयवद्रवत्वं स्यन्दनमारभत इत्याह--अवयव 

द्वत्वमरप्येका्थसमवेतं यत्र ह्यवयवद्रवत्वं तन्नैव राघःसयोगोपी, 
त्यतस्तेनैव प्रतिबद्धमुत्तरोत्तरावयवद्रवत्वानि तु सयुक्तस्योगेः 

प्रतिबद्धानि रोधःसयुक्तावयवनान्धः सयागस्तेनाप्यन्य इत्युत्तरो- 

८५ स ० परण 
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तरावयवस यागेस्तद्रतद्रवःवानि प्रतिबद्धानि क्रियां नारभन्ते । य- 
दातुस्तेतुमेदः कृतो भवति तदा समन्तात् प्रतिबद्दत्वाद्वयविद्ध 
वत्वस्य कायारम्भो नास्तीति) अयमस्यार्थो-महापरिमाणसम्बन्धि- 
त्वादवर्यविना न सुक्ष्मरन्भदेकश्रानिष्क्रमणं सतोस्त॒ समापस्थस्याव 
यवद्रवत्वस्य कायं।रम्भकत्व तत्प्रातिषन्धकस्य सयोगस्य व्यावृत्त 
स्ततः क्रमणात्तरात्तरावयवद्वत्वाना चात्तखामः कायेजनकत्वम् । 

तयादहद-सतुसमपस्थस्यावयवस्य चलनं सत्यघयवान्तरण वमा 

गात्ततसयोगो निवत्त, तता द्वितीयावयवद्रवत्वं प्रतिबन्धकाभा 
घात् क्रियामारमते, ततस्तृतीयावयवसयोगनिवृत्तो तदत द्रवत्वं 
कृमारभत शत्यवमुत्तयात्तराणां बरत्तिखामस्ततः सयुक्तानामेवाभ्स 

- पणमिति । यद्यापि सयागस्य प्रतिबन्धकस्य विनाशन सत्यन्यस्य 
पणम् , तथापि तज्ज्ञापनाथं क्रमशः सयुक्तानामेवाभिस्तपणामच्यु 

क्तम् । तता द्रव्यारम्मकसयागावनाश्च सात पृवदव्यावनारास्तास्मन् 

सप्रातबन्धन सन्ताननावस्थिंतेरवयवेदौघ द्वव्यमारमभ्यते तत्र च 
द्व्य कारणगुणपृतेप्रक्रमेण द्रवत्वमुस्पद्यत | कारणद्रवत्वान्यसमवा- 
यिकारणमवरयविनि द्रवत्वोत्पत्ताविति । तन्न कारणानां प्रबन्धेन प 
रपस्वा गमनश्वयावान यत् कमात्पद्यत तत्स्यन्दनाख्यामात) 

उपसहारमाहि सस्कारात् कमष्वादषक्तम् गुरत्वादम्यश्च । 

तथा श्रमण सस्कारादव मवताल्याह--चक्रादषुतदवेयवानाचपा 
देवतः प्रातनयतादगृदश्यस्रघागवभागात्पत्तावांत । प्रतिानयता 
ह द्ग्द्श्ाश्चक्राचष्टन्धास्तः सह सयाग वियाग च कत्तव्ये यदव- 
यावान कमात्पद्यत, कूतः( सस्कारादाति । आद्यदण्डवक्रसंयोगादस 
मवायकारणाद्ण्डहस्तसयोागापक्षादुपजात चक्र कम स्वकारणाव- 
रषापक्ष सरस्कारमारमत । ततः सस्कारनादनास्यां कमाण पुनः पु 
नः सस्कारादवावयवघु चाद्यकमात्पत्ता नादनापक्षः सयुक्तसयाग)ऽ 
समवायकारणम् , ततः सस्कारात्पाद् सात सस्कारापाति अनियत 

दिग्देरासयोगविभागनिमित्तं तद्भ्रमणमित्यनियतेर्देग्देल्ेः संयोग- 
विभागान् करांतीति । 

क।यमेदेन भेदं दश्षयति-प्राणव्ये तुवायो कम कुतो भवतीः 
त्याह--सात्मवायुसलयोगादसरमडायिकारणादिच्छाद्वषपूवकप्रयत्नपि 
क्षादुत्फ्यते । 1कविश्छठस्येत्याद-जाश्रतं इति । कुत पतत्? इच्छात 
वचिधरनद्ङानादेति । रचनेच्छ्धातो रेचनं पृरणेच्छातदृश्च पूरणमिति। 
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सुप्तस्य तु जीवनपूर्वकप्रयत्नापेक्चादालमवायुसंयोगादसमवायिका, 
रणात प्राणास्ये घायौ कर्मोत्पद्यत इति । किमच्र प्रमाणम् ? सुप्तस्य 
जीवनपृ्वकात् प्रयत्नाद्धायो कर्मव्यनुमानम् । तथादहि- सुप्तस्य 
वा्युक्रिया प्रयत्नकाया परिगरहीतवायु क्रियात्वात् जाग्रदवस्था. 
याँ तद्वायुक्रियावत् । यत्न च प्रत्यक्षानुमानाभ्यामन्यत् कारणं नो 
पलमभ्यते तच हषस्येव कारणत्वम् । अत्र चानुमानात् प्रयत्नका- 
येत्वप्रसिद्धाविच्छादेषपूवेकप्रयत्नाभावास्छुक्तस्य जीवनपृ्वंकप्रय- 
तनकायेत्वं निश्चीयत इति । पव चतुषु महाभूतेषु नोदनादिभ्यः क्म 
व्याख्यायाकाशादो क्रियादुन्यत्वे कारणमाह-अकाशशकालदिगा- 
तमानः सत्यपि द्रभ्यभावे निष्कियाः सामान्यादिवदमुत्तेत्वात् । 
यथादि सामान्यादेरमुत्तत्वाननिष्कियत्वं तद्वदाकाशादेरपीति 1 
मूरतस्वेन हि क्रियावसव व्याप्तं तच्च व्यावत्तेमानमाकाशादिभ्यः स्व. 
व्याप्तं क्रियाचरस्वं गृहीत्वा उय्रावत्तंत इत्ति । तदेवाह मूत्तिरसवेगत. 
द्रन्यपरिमाणं तदनुषिधायिनी च क्रिया--यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र 
मुत्तिः-दति । साच मूत्तिराकाशादिषु नास्ति । तस्मान्नतेषां क्रिया. 
सम्बन्धोस्तीति । 

अथ यदि मुच्येुविधायिनी क्रिया मनसस्तर्दिं मुततत्वात् 
क्रियासम्बन्धो वाच्य इत्याह-सविग्रहे शचर्सरावसुद्धे मनसखीन्द्रियान्त. 
रस्तम्बन्धाथे यञ्जाप्रतः कमत्पद्यते तत् कुत इत्याद-भात्ममनसोः 
संयोगादसमवायिकारणादिच्छद्वेषपूवकमप्रयत्नापेक्चात् । कत पत- 

दित्थभूतास्प्रयल्लाज्ाग्रतो मनःक्रियेति, तद्ाह--अन्वभिप्रायमिन्दि- 

यान्तरेण विषयान्तसोपरन्धिद् शनात् । अभिप्रायमन्वित्यभिप्राया. 
नतिक्रमेण येनवेन्दरिपेण वरिषयग्रहणामिप्रायो मवतीति ` तेनैव वि. 

षयोपरुन्धिदश्यनात् विज्ञायते अन्तःकरणस्येच्छाञ्चविधायिक्रि. 

याश्चरयत्वम् । तेनानयिष्ठितस्येन्दरिपस्य विषयमप्राहकत्वासलम्भवादिति 
मनःसम्बन्धो निश्चीयते । स चेच्छ।जुविघानात्तःपूवकप्रयत्नजनि- 
तक्रियाका्यं इति । स्॒तस्य तु यन्मनसो निरिन्द्रिया्मप्रदेत्ते प्ररीन- 
स्येन्द्ियान्तरसम्बन्धार्थं परवोधकाठे कमे तदा(तममनसोः संयोगाद्- 
समवायिकारणाञ्जाविनपू्वकप्रयत्न पेक्षादुपजायते । तथाहि-सुतस्य 

मतःक्रिया प्रयर्नकाया परिगरहीतान्तःकरणक्रियात्वाज्ञत्रदवस्था - 
यां तताक्रियावत् । अपरसपेणकर्मोपसलपेणकमं चालसमनसोः सयो - 
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गादसमवायिकारणादरणए्ापक्षादत्प्यत इति । मृत्तङ्ररीराद्धिमागा. 
ध कमापसर्वणं ग्मेश्रीरेण संयोगाथेमुपसपणामेति । कदा पुनस्त. 
दपसपणं कथ भवतीद्याह~-यद्ा जीवनसदकारिणारित्यादि । जीवन 
व्याख्यातम् , तत्सहकारिणाघमाधममयोरुपमोगात् सखुखलदुःखसम्बद्- 
नात् प्रक्षयस्तदा तेन शरीरण भोक्तव्यस्य कममेणाऽभावाच्छरीरान्त- 
रोपभोगसरम्पादककमसद्धावेपि श्चरीरस्य पात पव । अन्योन्याभिभवो 
वति सम्भविनः पक्षान्तरस्योपन्यासः। तथादहि-द्रीरान्तरोपमाग- 
दायकेन षटीयसा परिपक्रवेन कमंणाऽऽरव्धश्चरीरस्यापमागद्ायकः 
त्वनाभिप्रचुत्तस्य कमणोऽभिभवा मोगदानसामथ्यापगमः तीवरा- 
ष्दोपलम्मन मन्दस्याग्रहणमिवेति । ततो जीवनसहायस्य कप्ैणो 
दकव्य सति ततूपूवकस्य प्रयत्नस्य वेकस्याच्च प्राणनिरोधस्तन्निरो- 
धे सत्यन्याम्यां वृत्तिटन्धधमाधमोभ्यामिति । व्रततिः सहकारिकारणं 
तया लन्घौ तत्सह कनो यो धमाधम ताम्यामात्ममनःसंयोगसहका- 
रिभ्यां मृतक्ारीराद्विभागकारणमपसणकमांत्प्यते । ततस्तस्मार्छ- 
रारात् बहिरवगतं ताभ्यामेव धमाधमोभ्यां सम्पादित यदातिवा. 
हिक सुक्ष्मशारीरं तेनामिसम्बद्ध्यते । तत्सङ्करान्तश्च स्वर्ग नरकं 
वा गच्छति । गत्वा चाङ्ायानुरूपेण शरीरेण संयुर्यते तत्छयोगार्थं 
कमो पसर्पण।ख्यप्िति । आतिवाहिकशरीरं चागमवलादम्युपग- 
तमन्तःक्ररणस्य परिगृही तत्वादिति । तथान कवलमेतदरष्रात् भ. 
घति योशेनां च बहिरुद्रचितस्येति । बाहिदैरीरुद्रचितस्य मनसो. 
ऽभिप्रतदेश्गमनं पुनः पुनः प्रत्यागमनं च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्र. 
ण शरीरेण सम्बन्धा कमादृप्कारेतमिति । न केवटमेतदन्यद्- 
पि चम्ाभूतेषु यत् कम, ।कविक्िष्ट? भ्रव्यक्षाचुमानाभ्यामनुपलभ्य- 
मानकारणसमुपकारपकारसमथमिस्यथेः। तदप्यरषटकारितं तदेवा. 
ह--यथा सगौदौ खष्ट्यादावणुषु कमे शरीरादिसम्पादनार्थम्, अ. 
ग्निवास्वोरुष्वैतिय्येगमने इति । अगनेरूध्वञ्वलनं वायोस्तिय्य. 
ग्गमने प्राणिनासुपकारापकारसमथेमिति । महाभूतानां भूगोल. 

कदेवकुलादीनां प्रक्षोभणं ततूकम्पन मणीनां तस्करं चौरं प्रति 
गमनमयसो लोदस्यायस्कान्ताभिमभुखतया अभिसरपेणं चति ॥ 

इति भीग्योमरिवाचायेविर चितायां पदा्थंसङ्द टीकायां 

कमपद्ाथः समाप्तः।॥ 







अथ सामान्यपदा्थनि द्र णम् । 
[ 

अथ सामान्यस्य छक्षणपरीक्षाथं परमपरं च द्विविधं सामान्य. 
मित्यादि प्रकरणम्- 

(भा०)सामान्य द्विविधम् परमपरञ्र | स्वविषय 
सवगत (१)मभिन्नात्मकमनेकवरत्ति एक दिवहुक्वात्मस्व - 
रूपानुगमप्रत्ययकारि स्वरूपाभदेनाधारेषु प्रबन्धेन बत- 
मानमनुवत्तिप्रययकारणम्। कथम्? प्रतिपिण्डं सामा- 

न्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यथजनिताच 
सस्काराद्तीतज्ञानप्रवन्धप्रत्यवच्चणाद् यदनुगतमास्त 
तत्सामान्पामिति | 

तत्न सत्तासानान्यं परमनुव्त्तिप्रत्ययक्रारणमव | 
यथा परस्परविकिद्टषु चमेवखकम्बला दिष्वेकस्मान्नी- 
लद्रल्थाभिसम्बन्धात् नाल नालमिति प्रत्पयानुचत्तिः 
तथा परस्परविरिष्टषु द्रन्यगुणकमस्वविरिषटा सत्स 
दिति प्रत्ययानुच्रत्तिः, सा चार्थान्तराद्धावितुमरताति 
धत्तदथान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । सत्तानु सम्बन्धात् स 

त्सादिति प्रत्ययानुष्रुत्तिः तस्मात् सा सामान्धमेव । 
अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वादि अनुचत्तिन्याघ्रात्तहेतु- 
त्वात् सापान्धं विक्ठोषश्च मवति । तन्न द्रव्यत्वं पर 

स्परावाकशारषु पथन्याद्च्वचुदात्तहतुत्वत् सामा 

न्यम् गुणक्रमभ्या. व्यच्रात्तहतुतवात् ववष; । तथा 

गुणत्व परस्पराचारद्षु खूपादष्वनु्रात्तह्तुत्वात् 
~, ^ ----- ~------- "१० ~~ = ¬= 

(९) 'अभेदास्मक दात व्यामारवचयासप्रतञ्ज पर बण्यः। 
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सामान्यं द्रव्यकमभ्यो व्याच्रत्तिदेतुत्वाद्टशोषः। तथा 
कमेत्व परस्परावेशिषपूर्क्षेपणादिष्वनुचरत्तिप्रत्ययद् 
तुर्वात् सामान्यं द्रन्यगुणेभ्यो व्याच्रत्तिहेतुत्वादविशेषः 
एवं पुधिवीत्वहपत्वोत्चेपणत्वगोत्वघटत्वपरत्वादीः 
नामपि प्रणण्यप्राणिगतानामनुव्रत्तिञ्याच्र्तिहेतुत्वात 
साघान्यविरेषमावः सिः । एतानि तु द्रव्यत्वादौीनि 
प्रभरतव्रिषयत्वात् प्राधान्येन सामान्यानि स्वाश्रपवि- 
होषकत्वाद्भक्त्या विदाषाल्यानीति॥ 
` लक्षणमेदादेषां द्रन्पगुणकममभ्ः पदाथान्तरत्वं 
सिद्धम् । अत एव च नित्यत्वम् । द्रव्यादिषु वत्ति 
नियमात प्रत्यथमदाच परस्परतरहचान्यत्वम् | प्रक 

स्वाश्रपेषु लक्षणाविश्षेषा दिरोषलक्ष णाभावाचेकत्वम्। 
यश्यप्यपरिचरिकछिन्नदेरानि स(नान्पाननि भवन्ति तथा 

प्थुपलक्षणनियमात कारणसामग्रीनियमाच स्वविष: 
यसर्मगतानि । अन्तरषटे च संयोगसमवायन्रत्यमा- 
वाद्व्यपदृदयानीति ॥ 

इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्पपद्ाधेः समाप्तः॥ 

(ञ्यो०) अच्र च पै विभागस्याभिधानादनियमक्ञापनेन कायैक- 

रणभावाशङ्कावब्युदासः सामान्यलक्षणविमागयोयेथा द्रव्यं पृथिव्य. 
पेज इत्यादि प्रयोजनमित्युपदश्ेयति । स्वविषयसवेगतमिति विप्रति. 
पात्तब्युदासः। 

तथाहि-परे मन्यन्ते सवं सामान्य सवगतम् । गोत्वमशवपिण्डे- 

स्चरप्यस्िति अइवत्वं च गोपिण्डादिष्वपीति । अनुपलम्मस्तु व्यञ्जका 
भावात् । यत्र च उ्यज्जकसद्धावस्तत्राभिव्यक्तियथा गोपिण्डषु गो. 
त्वर्यादबपिण्डऽदइवत्वस्यतति । 
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तश्च।सत्। गोत्वस्यादवादिपिण्डेषु सद्भावे प्रमाणाभावादव 
स्थिते हि सद्धावेमिव्यञ्जकाभावादयुपलन्धिः कल्प्यते । अथ सा 
न्य सवः सम्बध्यते व्यापक्त्वादाकाश्वदिव्यस्ति प्रमाणम् । तन्न 

सवे: समवाये साध्ये साध्यविकलमुदाहरणमाकाशस्य सर्वत्र सम. 
वायाभावात् । सयागत्व तु साध्यं सामान्यस्य द्रव्यरुूपताप्रसङ्खः। 
न चतद्यक्त गुणकमेखु समवेतस्यापरुम्भादद्रव्यस्य च द्रन्य पव 
सयोगो नान्यत्रत्ि । तथा युतसिद्यमावाश्च । युतसिद्धामां च 
संयोग इति । अथ सामान्येन सम्बन्धमरा्नं साध्येत, तत्रापि सिद्धः 
साधनम् । स्वाघारेण सयुक्तसयोगस्य सवत्र सद्भावात् । तथाहि. 
गोत्वाधारेण सयुक्तमाक्राश्ादि तेन च संयुक्तं स्व॑मुत्तेमिति। पवं 
व्यापकत्वमपि यदि सवैः संयोगित्वम् तदसिद्धं पक्ष तदेव हि स्वै. 
गतत्वमिनि साध्यनाविशेष एव । तथाकाश्ादेन्योपकत्वपि न सर्वैः 
सम्बन्ध इत्यनेकान्तः । अथ सर्वः सम्बन्धः साध्यत सर्वत्र सर््ाहु- 
तत्वादिति हेतुना । तदप्यसत् । आकाशादेस्तद्धाव गुणकमौदिना 
सम्बन्धाभावात् । न च विह्िष्टसम्बन्धानभ्युपगमे भावस्यान्यसा 
ज्ञिध्यं पर्यामः । अतः स्वरविषयसवगतमव सामान्यं गोत्वं गो पिण्ड- 
ष्ववाष्वत्वमदवपिण्डष्वव, तत्रवापलम्भात्। अभेदात्मकमनेकञ्रत्तीति 
लक्षण दश्चंयति-अभेदात्मकमेकस्वभावम्। अनेकन्र वृत्तियंस्य तदने- 
कच्त्तीति । एकत्व सत्यनेकन्न वत्तमानत्वात् सामान्यम्। तथाप्यवयः 
विसख्यादिभिव्यनभिचारपरिहाराथं नित्यत्वे सतीति विरशषणमथांद्- 
व्याख्येयम् । तथापि सकिखादिपरमाणुरूपादयो नित्याइचानेकत्र 
वत्तन्ते तदथमेकत्वे सतीति विहाषणम्। ते त्वनेकत्वे सत्यनेकश्च 
च घत्तन्ते शति । तथाप्येकत्वे नित्यत्वे च सत्यनेकनत्र चत्तते समवायः 
तद स्वव्यतिरिक्तया वरच्या वतेमानत्वे सतीति च विकश्षणमध्या- 

हायम्। 
सर्वमननेव वाक्य ठभ्यते अध्याहायो न कार्यं हति चान्ये । तथाहि 

न विद्यते मेदो नानात्वं विनाशश्च यस्येति तथोक्तम्, तदेवात्मा 
स्वरूपमस्येति भभेदात्मकमेकमविनाशि चति लभ्यते । नक्र वु. 
चिथस्य हति बहुव्रीहिणा इत्तदरत्तिमितो भदोप्युपदद्वित एव । त. 
स्मादेकत्व नित्यत्व च सति समवायेनानकन्न वत्तमानत्वात् सामा- 
न्यमितरस्मात् भिद्यते । 
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नन्वाश्रयासिद्धमतहटक्षणम सामान्यसद्भावे प्रमाणाभावात् । 
यश्चानुगतश्चान न तत्स्रामान्यसत्तां दशयति कलर्पनाज्ञानत्वात्। त- 
थाचानादिवासनावशादनुगतज्ञानमुत्पद्यते न पुनवास्तव सामा 
न्यमस्ति । तदुक्तम्- 

पररूपं स्वह्पेण यया संबुयते धिया । 
पकाय प्रतिभासिन्या भावान्नाभित्य भदिमः॥ 

अस्याथः। भेदिनः परस्पर व्याब्ृत्तात्मानो भावास्तेषां रूप भिन्न 
स्वसूपणाभिक्ेन संबयते प्रस्छाध्ते यया धिया, रकिविश्िष्टयेकाथ- 
प्रतिभासिन्यति। पकश्चाथः प्रतिभासतेऽस्यां स्वगताकार एव बाह्यः 
तस्या्निविषयत्वादिति। 

तथा सम्वृतनानात्वाः सबरत्या मेदिनः स्वयम् 
सभदिन इवाभान्ति भावा रुपेण कनचित् ॥ 

अस्याथः | स्वय मदिनापि भावास्तया सम्बृत्या सम्ब्रतनानात्वाः 
सन्तः अभेदिन इवाभाति न, परमाथतः। कथं तर्हिं सामान्यमु- 
ख्यते तदाद- 

तदमिप्रायवक्ात्सामान्य सत्प्रकाच्तम्। 

तदसत् परमाथन यथा सङद्पित तया ॥ 
परमाथताऽसदपि सामान्य सत् प्रकीर्तितम् । 

तदभिप्रायषरादेकाकारप्रतिमासचश्ादिति।न च सामान्य ब्य. 
तीनां ग्यावुत्तरूपत्वाद्न्यस्य चाप्रतिभासनाप्दत्याह- 

व्यक्तयो नानुवान्त्यन्यद्नुयायि न भासते। 
ज्ञानाद्व्यतिरिक्तं चत् कथम्थान्तरं जत् ॥ 

तस्मात् बुद्धिरेव तदन्यग्यत्तिरेकिणः पदाथानाधत्योत्पधमा- 
ना विकल्पता स्ववासनाप्रकृतिमनुविदधातीति भिन्नमषां सुपति. 
रोधाय भिन्नपास्मीय रूपमध्यवतात्(?) सखजन्ती सन्दश्चयति। खा 
चेकसाधनसाध्यतया चुद्धिवत्तिनामेव भावानां बहिरिव परिस्फुरन्ती 
सामान्यमित्युच्यते। सा च स्वत्यतिरिक्तषु भविषु भवतीति विशेष 
विषयेव्युच्यते, न परमाथतः, तस्मादनुगतंद्वाशत्तस्वरूपत्वात्सामा- 
न्यं विरेषश्च । नतु षाद्या विवेकिनः पदाथौःन च तेषु विकल्पचरात्तः 
कथं तेघु भवतीति परोक्षकाः खल्वेवं विवेचयन्ति जत्या, न तु 
व्यवहर्तारस्ते तु स्वारम्बनपिव वुद्धिमनुगत्ताकारां बहीरूपतया 
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मन्यमाना इश्यविकलट्पावथावेकीङृत्य प्रवन्तन्ते, प्रतिपादयन्ति चेति। 
नतु निन्यमेकमनुगत विश्चेषग्यतिरिक्तं सामान्यं प्रतिभासत इति । 
पुनरप्युक्तम्- | 

शम्दाऽ्थोशङ्कमादहे ति तत्रान्यापोह उच्यते। 
आकारः स च नाथंऽस्तित वदश्नथभमाक्थम् ॥ इति। 

चुस्यनुपपत्तेश्च न वास्तवं सामान्यमस्तीति । तथा चक्र वत्तं 
मान सामान्य नकदश्न वततत, तदमाकचत् । न सवात्पना, अन्यत्र 

चछ र्यभाब्रसङ्गात् । तथा यनव रूपणकंच वततत तनवस्यत्राषात्यः 

भ्युपगम सवपिण्डानामकताप्रस्ङ्गः । अथ स्वरुूपान्तरण, ताह स्वर् 

पभदात्तस्य नानात्वं प्रसज्येत । स्वभावान्तरानवृत्तो चानेकच्न ब्र्तित्वं 
विरुध्यत हव्युक्तम् । देशकालावस्थाविरोषविनियतकसंलगाउ्वव 
च्लछिक्नस्वभावान्तरविरह।दनेकन्न त्तरेकस्य न देहादिविज्षवता- 

ऽन्येन योग इति । तत्र देश्ाविकश्षो नगरादिः, कालविदाषो षसन्ता- 
दिः, अवस्थावेशेषो बाद्यादिस्तेषु;विनियतः सवामना प्रतिष्ठितो 
यथोक्तस्वमावश्चासविकश्च तेन॒ ससगेः सम्बन्धस्तत्ससभेणाव्यवः 
च्छिक्नमक्राडाकृतमुकतस्वमावात् स्वभावान्तरं तन विरा वयागस्त- 
दाह तत्वादिति हेव्व्थैः। अनकनवुत्तरेकस्यति धर्मिनिदेशो, न देशादि- 

विद्ाषवतान्येन योग इति साध्यघर्मनिदेश्ो, रूपादिवदेति शष्रान्तः 

प्रयागः पुनरेवं भवति-यस्य यथाक्तस्व मावान्तरबेरहा म तस्यदे चा- 

दिविरषवताडन्येन योगो थथा रूपादिरस्ति च सामान्यादेरलाविति 

विरुद्धोपटनञ्धिः। यदि चक तेन च स्वरूपेण सवः सम्बभ्यव सामा. 

न्यम्, सवपिण्डानामेकदेशकालावस्थायागिताप्रसङ्गः, तद्शादिषि- 
शे!उतपिण्डच्नत्तिस्वरूपत्वात् सामान्यस्य । यदा चेकस्मिन् पिण्डे दे 

श्ादिविशेषिते खमुपलम्यते, तदेवारोषस्याश्नयविशेषितस्यापलम्भः 
स्यात्तस्थेकरूपत्वादिति । अनेक्रषत्तित्वानभ्युपगमे च रूपादिवदेका- 
यत्वात् सामान्यरूप्रतानस्यादिति !न च सामान्यस्य स्वमावाम्त- 
रमस्ति येनानकचत्तित्वं स्यादिव्युक्तम्। न च सामान्यस्य नियता. 
श्रयेण सम्बन्धे नियमहेतुर स्तीति । तथ। गोत्वं सखम्बध्यमानं न गवा 

सम्बध्यते गोत्वसम्बन्धात् पे पिण्डस्य तद्रूपतासम्भवात् । अथा 
गवा सम्बध्यते , तर्हि तस्यादवेन।पि सम्बन्धः स्यात्, गोत्वामे. 
सम्बन्धात् पृव॑मगोरूपतायाः सर्वत्र साधारणत्वात् । यत्र च 
शापिण्ड!दिवेते न तत्र गोत्वादेसामास्यं समवतीति तदश्रयि. 

८६ स ० भधर 
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णा त सम्बद्यत हति चित्रम । 
यज्रासौ चत्तते भावस्तेन सम्बद्धतेनतु। 
तदारानन्तु व्खात्रात 1कमप्यतन्महाद् मरुतम् ॥ 

तथा पिण्डे वरजति न सामान्यस्य गमरनमास्ति निष्क्रियत्वात्, 
प्यवस्थानं पिण्डस्य तच्छ्ुन्यताप्रसङ्गात्। न भगिन गवनमवस्थानं 

च निरशत्वात् । नापि पञ्चादागत्याभिसम्बद्यते पूवं तच्छ्रन्यस्या- 
च्ुपरब्धः। तदुक्तम्- 

न याति नच तच्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्। 
जष्टाति पूवं नाघारमदहो व्यसनसन्ततिः॥ 

तदेतदसत् । जातिप्रद्वान्धतया प्रमाणमागपरिभ्ररेरमिहित- 
मिति समाधीयते तथाहि--चक्षुरादिव्यापारेणाचुगतज्ञानस्यावा- 
ध्यमानस्योपलब्धेरवश्यमनुगत निमित्त वाच्यम् । न च वास. 
नव ([नामत्तम्, तस्याः पवमव प्तिष्चधात । यदच वासना ष 

द प्रत्ययहतेबद्या खत सङ्ामद्मान्नमवच स्यति । बाघान्तमाव 

त॒ बोधरूपत्तया तस्याः सवत्राविश्ेषात् वचिकद्प्रवेचिच्यं न स्यात्- 
गोपिण्डदश्चनात् गव।कारो विकल्पेऽदर्वापण्डदशरनाच्चादव!ध्यवसा- 
या-दत्यादि । न च देक्षादिभदेनाप्यसाध्यमानोऽध्यवसायो निर्विषयः 
सम्भवतीति "पररूपं स्वङूपेण यया सवियत'' इत्यपास्तमव । यद्ये. 
द~व्यक्तयो नाुयान्त्यन्यदसुयाय न भासत-इति । असदृतत् । अचु. 

गतक्ञानन तस्य प्रतिभासनात् । यथाह स्वरक्षण व्यावरत्तरूपतया 
प्रतिभासनादस्त्येवमनुगतस्वरूपतया प्रतिमासनात् सामःन्यम- 
प्यस्तीति । यदि च व्याचुत्तिक्षाने सामान्यस्याप्रतिभ।सनादसस्व- 
मनुगतज्ञने च स्वलक्षणस्याप्रतिभासनादसच्म् । तस्माद्यथाड- 
बाभ्यमानज्ञःने मलददः प्रतिभासनात् सच्वमेवमचुगतक्चाने प्रतिमा. 
खनात्सामान्यस्यापि ससर्वमभ्युपगन्तव्यम् । च्रत्तिविकल्पादेवांधक- 
स्याप्रमाणत्वादिति । तथादहि-बच्यनुपपत्तरसस्वमिति- नेदं स्वत. 
न््रसाधनम् । अनेकान्तात् । स्वतन्त्रे हि रूपादीनां सस्वमनुपपथ- 
मामच्रुतत्वं चति । पवं पर पक्षेऽचुपपद्यमानन्ात्तत्वप्याकाशादीनां 
सरयाम्रात । स्वरूपासद्धश्च त्तः समवायस्य सत्बात् । पकदङह्न 

सवात्मनाच न वततत इत्ययुक्तं व्रावव्रतित्रच$ भ्रकरान्तरस्या 

सम्भवात् । अभिन्नस्वरूपत्वार्च सामान्यस्य न तत्रकदेशस्वश- 
दर [अ कै. (५॥१ १ [० € (ध 

दण्योः भ्रवु्तिः, तथार्भिन्नष्वेव भ्रचात्तिदशनात् | समवाकेन च वस्त. 
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ते सामान्थं नैकेन स्वरूपेण वा तस्य एकदेशस्य स्वरूपस्य 
चाच्ृत्तिरूपत्वादिति । यदेव च पकस्मिन् पिण्ड स्वरूपं सामरान्यस्य 
तदेव पिण्डान्तरेऽपि, अनुगतज्ञानजनकत्वस्य सवत्र सम्भवात्। तद्।ह 
पकद्िबहुषु पिण्डप्वात्मस्वरूपानु्रात्तददयोनात् स्वप्रत्ययकारणमि- 
ति। सामान्यस्यान्मस्वङ्पमनुचुत्तमामन्नमताऽयुब्त्तिप्रत्ययस्यानुग- 
तज्ञानस्य कारणापिति। न च सामान्यस्याभद पदाथानां तथाभावः, 
ततेाऽन्यत्वात्] अन पव नेकस्मिन्दे्षादिविशेषिते पिण्ड सामान्यस्पोः 
पलम्भाद्श्ेषवि्लाषतस्याप्युपलम्भप्रसङ्गः, तेप्रामनियतदिग्देशसल- 
म्बान्धत्वनापलमस्माभावात्, यथैव च क्रमेण विद्चेषा उपलभ्यन्ते त- 
थेव तद्धि्ाषतं सामान्यमपीति। यदा हि पण्यपुरावस्थितगे।पिण्डानां 
वस्न्तसमय बारखाद्यवस्थाविरोषितानापुपरम्भः, कदा तद्विशितं 
सामान्यमुपलम्यते, अन्यदा त्वन्येविशोषितमिति पिण्डप्वनुगत- 
ह्वानजनकत्वं सामान्यस्य सवे्राव्यभिच्ारिस्वकूपम् । तस्मादमेदा- 
त्पमकमनकत्रत्ति च सामान्य प्रव्यक्चषणोपलम्भादभ्युपगन्तव्यम् । यथा 
हि रूपमकमवेकत्र चत्तेप्रने प्रत्यक्षेणोपलभ्धं तददेकं सामान्यमनेक- 
घ्रात । यञ्चदं-देश्ादिविशेषितस्वभावादनेकच्त्तरेकस्य न देशादि. 
विश्षवताऽन्येन योग-हत्युक्तम् । नञ उ्यर्थविशेषणता हेतोधर्भि- 
णश्च । तथा हयकससगाव्यवाच्छन्नस्वमावान्तरपविरहान्न सामान्यस्य 
चिशेषान्तरेण योग इति प्रतिषेध साध्य व्यभिचाराभावात् साध्य. 
साधनयादेशादिविशषणमनथकम् | व्यवच्छधसद्भ्वे हि विष. 
णस्याथैवत्तापपत्तः। अथ यथाक्तस्वभावन्तरविरहे कथमन्ययागः 
सामान्याद्रन्ययोग वा कथं यथाक्तस्वभावन्तरवचिरदः) तयार 
न्यत्र रूपादौ प्रतिवन्धसिद्धिरितिचेत्। न। व्यभिचारात् । तथाहि 
रूपाश्रयस्थय रूपससगाव्यवच्छिक्नस्वभावान्तरविरहपि रसादि 
भिर्योगो इष्टः, तद्दत्सामान्यस्याप्याश्रयात्तरण योगः कन वायत, 
रूपाश्रयवत् सामान्येऽपि, यथोक्तस्वभावान्तराससव स्याविरेषादि - 
ति । अस्ति च रूपस्याश्चयो दव्यमिर्युक्तम् । अथेकत्वात् स्ामा- 
म्यस्य अनेकश समवायः प्रतिषिद्यते । ताहि यदनेकच् समवेत तद 

नेकमेवेत्यभ्युपगमे हेतेभ्यैतिरेकाव्यमिचारेणेव गमकत्वात्. पक्त 
समवेतानां रूपादीनामेकता प्रसज्येत । न चतद्ास्त । अयेकत्यदे. 
कनतरेव समवायः साध्यते । तदष्यनेक्रान्तिकम् । आकाशादेरकन्दे. 
प्येकतरेव सम्वायाभावात् । अद्यानेकञ्च समवायाद्नेकत्वव्रखङ्घ ९२. 
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धीयेत । तथापि यदेक तदेकत्र समवेतमिति व्यतिरेकाभावः । 
सत्यप्याकाश्चादावेकत्वे तदमावात् । णकच्च समवायादेकत्वम्, 
श्त्येतदापि रूपशाब्दादििरनेकान्तिकम् । पकत्वस्य सामान्यविक्ष- 
षरूपत्वात्तास्मनच् सखाध्ये रेतारन्वयव्यातरकामावादगमकस्वम् । 

पव निर्विंदोषणस्य हेतोरवान्तरः साध्यसाघनमावध्रकाये निर. 
स्तः । तथा सविशेषणस्यापि हेताराक्राश्चादिनानेकान्तकत्वम् । 
तस्य हि देश्षादिविक्चेषवताऽन्येन योगेऽपि यथोाकतस्वभावान्तरविर- 
होपरुन्धिः । यच्चेद्-प्रदीपप्रभाया देश्चादिविक्षेषणविश्शिष्ठाया न 
देश्षादिचिश्चेषवतान्येन योाग--दइव्युद्ाहरणम । तत्राप्युत्पत्तेरूध्वम- 
वयवक्रियाक्रमेण वचिनाङ्ाभ्युपगमात् अनेककारु्यवघने देशादि 
विक्षवतान्येनापि योगः सम्भवत्येव । नच प्रदीपध्रभायां साध्य. 

साधनसद्धाबपि देताब्यमिचारो पदश्चनात् गमकत्वम् । तथा सामान्य. 
स्थ स्वभाषान्तरविरहोऽलसिद्धः, तदाधागान्तरस्य तद्धिश्षषकत्वेन 
सेत्स्वभाकान्तरत्वात् । प्रतीयते चाधाराधययोविहषणविकशष्य- 
भाषः । यथा सटरूव्य द्रव्यस्य सत्तेति । तस्मात स्वमावान्तरविरहा- 
पि साध्य पवत्ति । तथानेकड्त्तरोकस्य न देकदादिविश्चेषतान्येन 
ग इति परसङ्गनिदेश स्ववचनविराधः । तथाद्यन्ययोगप्रतिषधे 

नानेक्रवुत्तित्व भवतीति । अथ सामान्यादिपयीयोऽयमनेकन्न ब्तत्ति- 
रिति । तथाप्यनेकद्त्तिप्रतिषेधो ऽचुपपन्नः, सामान्यस्य नित्यत्तै- 
कत्वे सत्यनेकबुत्तित्वलक्षणत्वात् । प्रस्यक्षेण च सामान्यस्य चने- 
कवु त्तितधप्रसिद्धः, तेन बाघ्यत्वादनुमानमप्रमाणम् । तथा हयक 
बहुषु पिण्डष्वक्षदय।पारादनुगतन्ञानसुत्पद्यमान दष्म् । न चद भ्र 
न्तम्, भरत्यक्षागमसम्वादेन विसवादनिवृत्तो तद्याप्तस्य भ्रान्तत्वस्य 
निघुत्तरिति.। न चापोददेवानुगतक्चानम, तस्य ग्यान्र्तिरुूपतायाम- 
वस्तुत्वेनाजनकत्वात् । जनकत्वे वा तस्याथेक्रियाकारित्वात् वस्तु- 
त्वप्रसङ्कः । अथ भ्याच्ुत्तादन्या व्यब्चत्तनष्यत । ताह तवा परस्पर 

व्यावुत्तस्वरूपतयाञ्चुगतन्नानजनकत्व न स्यत् । यच्चदम्-अगान्याः 

डृत्तिगोच्वम्-दव्युक्तम् । तन्न गवां स्व रूपप्रति पत्तिप्रन्तरेण ततोन्येषा- 
प्रगोरूपतायामप्रसिद्धिः तद प्रसिद्धौ च न गवां स्वरूपप्रतिषसि. 

रित्यन्योस्याश्रयत्वं स्यात् । यदि चकमस्मात् गो पिण्ड(दन्येषामभो- 

पता, तहिं गोपिण्डानामष्यन्येषामगोरूपताप्रसङ्खः, ठेदामष्ये. 
कस्मात् गोपिष्डादन्यत्वात् । अथ सर्वस्मात् गोपिण्डादन्ये- 
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षामगोत्वम् । तदसत् । वगाकरणनिमित्तासम्भवे सर्वेषां 
गोपिण्डानामगप्रतिपरचचौ .ततोऽन्येषां प्रतिपत्तमश्चक्यत्वात्। येषां, 
चाजुगतमभिन्न निमित्तमस्ति तेषां गोस्वरूपश्रसिद्धो ततोन्य- 
ष्याचृत्तिः प्रतीयत पव । अथाथंक्रियास्तामान्यादनुच्ुन्तिप्रत्यय इति 
चत् । न । अथंक्रियाणामपि परस्पर उयावबृत्ततयाऽनुगतक्ञानाज्नक- 
त्वात् । अथाथक्रियाणामनुगतमभिन्न निमित्तसुपश्राहकमिष्यत । 
तदेव तर्हिं सामान्यम् । का चयमथोक्रिया यत्साम्यादनुगतन्ञानमि. 
ति वाच्यम् । यदि वाहादिरूपाः सा च मनुष्याकावपि सम्भवती. 
ति त्रापि गोर्गोरित्ययुगतज्ञानप्रसङ्गः । नच पक्षे सर्वत्रेतदस्ती- 
व्यजुगतन्ञानाभावप्रसङ्धः । अथ ज्ञानमेवानुगतव्यावृत्ताकार सामा. 
न्यमिति चव् । सोायमदवारूढस्य विस्म्रतोाऽभ्व इति न्यायः । न- 
ह्यनु गतनिमित्तं विना ऽनुगतक्षाने सम्भवति । वासनादेनिमित्तस्य 
प्रतिवधात् । यदपीद-सामन्यस्याधारे बजति गमने क्रियावच्वम- 
घस्थाने चानाधारत्वम्-हति । तदसत् । बाधके पपन्तो गमरनप्रत्य- 
यश्य भाक्तत्वात् । तथा च मुत्तत्वेन क्रियावर्वं व्याप्त तश्च सामान्वा- 
दिभ्यो व्यावत्तमानं स्वन्याप्तं करियावच्व गृहीत्वा व्यावत्तंत इति नि- 
प्कियम् सामान्यादि । मूसत्वे सव्येवान्वयम्यतिरेकाभ्याम्थेषु क्रिः 
योपदङन्धेः । सेव योग्यता तदमावाचस्चाकारादो क्ियामवोन बि. 
भुत्वप्रतिबन्धाचदमावे हि गुणकरमोदावपि क्रियावत्वभ्रसङ्गात् | 
यदि च कस्यचित्सामान्याधारस्य गमनात् सामान्यस्यापि गमनम्। 
सर्हि तस्यावस्थनेऽवस्यानं चेति न गच्छन्नापि तिष्ठत्" इति दुरु 

। ह ह 
र व्यसनमापयेत । तस्मात् सयोगविभागकाथेसमव।यादाघारगतं 
गमनमाययष्यारोष्य प्रतिपद्यते-सामान्य गच्छति-इति । ̀ यश्चद्-न 
यत्ति न च तश्राखीदस्ति पशथान्न चांवत--इ्युक्तम् । तत्सामान्य- 

स्वरूपापवर्णनं न तस्य प्रतिबेधपरम । दव्यस्वरुपानुपलम्मेन सा 

मान्यस्यासस्वे स्स्याप्यसच्व स्यात्, तदितराससवस्य स्वघ्रा- 
विद्वात् । खामान्य च विशषेष्वयुवत्तेमानं प्रत्यक्षेणेव प्रसिद्धमिति 

तस्यानुपकम्भोऽसिद्धः । यदि चासरंव सामान्यस्य, कथं स्वलक्ष. 

णविषयं परत्यक्षं सामान्यविषयमन्ुमानमिनि स्यात् । अथ~- 
अतदुूपपरायतवस्तुमाच्प्रकाशानात् । 

त खामान्यं सदिति परोक्तं लिङ्गमेदाभ्रतिष्ठितः॥ इसि । 
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अयमस्याथः-दाहपाकादिसमथोभिव्यातिरेक्रेणो जलादयो तदू: 
पास्तभ्याो उयाचत्तस्य ताणपाणादोश्श्नेषरहितस्याभ्मात्रस्य 
्ञापनात सामान्यविषयो धूपस्तथा धूमज्ञानमप्यधूमव्याचरत्तता- 
णादिविशेषरहिनधुममरात्रविषयमिनि । नेतद्युक्तम् । सामान्यानभ्यु- 
पगमे मान्राभिघानस्याथासम्मवात् । न चापोह पव माच्रामिधाः 
नस्याथः, तस्यावस्तुत्वनाजनकत्वाद्वस्तुत्वे च वास्तवमेव सामा 
न्यममभ्युपगतामेति कः प्रतिकूखोनूक्रुरुमाचरनीति। न चाभ्चिव्यक्तीनां 
सामथ्यम्, तद्श्राहकाविनामावस्यैवाप्रसिद्धेः। नच धूमापलम्भाद- 
भिसामस्त्यप्रतिपत्तदष्रति । अथ नाणादौानामन्यतमो विङ्ाषो मा. 

त्राभमिघानविषयः, तदहि कथ सामान्यवषयमनुमानम् । न चाभ्चिव्य 
क्तिषु विष्प्राथक्रियाकारिनया समाना बुद्धिः, क्रि्ाणामपि पर 
सपरं व्यावृ्त्वादत्युक्तन्यायात् । पतन यदुक्तम- 

लिङ्लिङ्खधियारच पारस्प्रयण वस्तुनि। 
प्रातबन्धात्तदाभासदुन्ययारप्यवञ्नम् ॥- इति, 

पतदपास्त भवनीत । तयाद्वयोः सामान्याभावे पारम्पथणापि 
वस्तुप्रतिबन्धाभावात् । न चाधूमव्याइ्त्ताकाराद्विकस्पादनभ्चिव्याब्- 

ताकारो विकद्पः, तयारविनाभावस्याप्रासिदराय्चप्रातिपात्तमन्तरणा- 
न्यया न प्रतीयन्ते चदप्रतिपत्तौो ना्चिप्रतिपात्तरितरतराश्रयत्व- 
प्रसङ्गात् । न च कायत्वन धूमस्य गमकत्वमित्युक्तं व्याप्त. 
नावलर । तस्मात् सामान्यत्रतामविनाभावप्रसिद्धरनुमानामच्छनाऽ. 
वश्यं सामान्यमभ्युषगन्तव्यम् | अन्यथा हि वास्तवेसमान्य विनाभा- 

वस्याप्रसिद्धौ सङ्कतारप्रा्तपत्तञ्च नानुमानशब्दयोः प्रमाणता स्यादि- 
ति । आस्तिच तयोः प्रामाण्यम् । तस्मादथप्रनिपत्तो प्रवत्तमानस्या- 
थक्रियासम्वादिन विसम्व।दिनित्रत्तो तव्याप्िस्य प्चान्नत्वस्य निवुत्तरि. 

त्युक्तं पूवेम् । अतः स्वात्मरूपानुहृचिभ्रत्यय कारणमिति । 
सङ्हवाक्यस्य विवरणमाह-स्वरूपाभदनकरूपणाधारेषु शा. 

बटेयादि पिण्डेषु प्रबन्घनानुपरमण पृत्रपिण्डापरित्यागेन समवाय. 
वृत्ता (?)वत्तमानमयुवरत्तिवुद्धिकारणमिति । पक द्िबहुध्वित्पस्य विव. 
रणमाघारध्वाति । अमेदात्मकपदस्य त॒ स्वरूपाभदेनेति । कथमि. 
त्यध्युत्पन्नप्रश्नः विपर्यस्ताक्षेपो बा । तथाचकपिष्डोपलम्भकाठे 
नाञ्चगते सामान्यं प्रतिभाति । दवितीयपिण्डोपलम्भकालेप्रि भ्रथमपि- 
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ण्डस्यश्रहणादनुगनक्ञानाभाव पव। यत्राप्येकं स्ञानमनेकपिण्डाल- 
म्बनं तच्नाप्यनुगतज्ञानस्यानुपलम्म पवेस्याक्षपे सति परतिक्लमाधान 
माह--प्रानपिण्ड सामन्यापेक्चामत्यादि । पिण्ड पिण्डं प्रबन्धन 
सातत्यन क्ानानामुत्पत्तिस्नस्याञखे सत्या पवपृक्ातुभवजानतस 
स्कारापेक्च उत्तरोत्तरप्रत्ययोऽभ्यासस्तेन जनितः सस्कारस्तस्माच्चा 
ती तज्ञानप्रचन्घप्रत्यवेक्षणं भवति । अतीतञ्ासो क्ञानप्रवन्धश्च त- 
म्न प्रत्यवरेश्चण स्मरणं मवति । ज्ञयत ईति क्ञान, ज्ञातश्च शान 
मित्युभयविपयं स्मरणं भवतीति । दततूसदशा मया प्रगुपरबग्य 
इत्थेव स्मरणतत्लमनुगनं यदस्तीति ज्ञायत तर्सरामान्यामेत । त- 
त्छह ङोयमिति प्रत्याभज्ञानास्च यत्तत्स।ादश्य भिन्नेष्व{मन्नप्रत्ययज- 
नक तत्सामान्यपिति व्यवस्थितम् । मद निरूपय ति-नत सत्ता परं सा. 
मान्यम् । अन्न च महाविषयत्वादित्युक्तमव साधन । सातु सत्ता 
सामान्यमेव । कुतः ? यता ऽनुच्त्तिप्रत्ययस्यंव कारणम् । यद्यप्यभा 
कादम्या व्याद्ूात्तक्षानत्याप हतुः । तथाप सामल्यवत्स्वनुचत्ता 

व वु{द जनवति, न व्य्त्ताप्तः समन्यमचात । तजसामा 

न्यमास्य सद्भ।वे व्यवस्थापते विस्पष्टां सत्तायाः सद्धावानुमा- 
नमाह । यदि वा पूवे प्रव्यक्षमु्तमिदानीमनुमानमुच्यते। तत्र व्या- 
क्िखमथंन।यं दधन्तं व्याचष्ट--यथा परस्परावांशषेषु व्याड़ृत्तषु 
चमंवसख्रकम्बखादिष्वन्यस्माद्थान्तगभूनात नीट्द्रउ्यसम्बन्धान्नी- 
लनालमिति प्रव्ययानुत्ृत्तिः, तथा परस्परविरिष्षु दव्यगुणकमे. 
स्वविरिषएठा सत॒ सदित प्रत्ययानुब्रत्तिरात दाष्ान्तिक्रानरूपणम्। 
स! च प्रत्ययानुच्रत्तिरथान्तरसखम्बन्धाद्धवितुमहति । यत्तदथान्तर 
सखा सत्तति सद्धा । सत्ताखम्बन्धात् सत्सदिति प्रत्ययानुन्रत्ति- 

स्तस्मात् स।मन्यमव | प्रयाोगस्तु-द्रत्यगुणकमसु सत्सदित्तिप्रत्यया 
विश्ष्यव्यतिरिक्तानगतनिमिंत्तानिबन्धनो भिन्नष्व्चुगतप्रत्ययात् 
कञ्वलादेषु नाीलद्रव्यलम्बन्धाक्रं नरमिति ज्ञानवत् । सलामान्यन 

च विद्चेष्यव्यतिरिक्तानुगतनिमित्तनिबन्धनत्वे सध्ये न चाचकादि 

ज्ञनव्य॑मिचारः, तेषामपि सपक्षत्वात् । तथाहि पाचक इति क्ञाने 

पाचक्रिया {नभित्त तदभिश्शता वा तत्सद्भावे क्रियोपरमपि पाचक 

इति उपवह्। तत् , पव दण्डी तिन्चाने दण्डा निमित्त, दुह्ख इत ज्ञा 

ने च शुणो निमित्तमिति सवेत्र व्यातिरेक्तमेव निमित्तम । दण्डाद् 
[ष 

स्तु परस्परं विरश्चणत्वादञुगतन्ञानात्पत्तावकमाभन्न 1नामत्तसु 



६८८ सर्राकप्रशास्तपाद भाष्ये 

पप्राहकमभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा ह्यनुगतश्षानजनकत्वमेत्र स्या. 
त् । अता दृण्डषु दण्डत्व श्युङ्कादेषु च तत्सःमान्यमिति वाच्यम्| 
यच्चेदं सामान्य सामान्यमित्यनुगतद्वानमन्राप्येकत्वे नित्यत्व त्य 
नेक समवायो निभित्तमेवे सवेत्र निमित्तान्तरमभ्यृष्यम् । 

अपरं दव्यत्वगुणत्वकमेत्वादीत्थादि पदेन पथिवीत्वदेश्रंहणम्। 
अनुषुत्तिव्याद््तिप्रत्ययह तुत्वात् सामान्य विशष्श्च मघतीति ठदेवाः 
ह~तत्र दन्यत्व परस्पराविषशोष्टषु व्याच्रत्तस्वरूपेषु पृथिव्य।दिष्वनुच- 
्तिप्रत्ययहेतुत्वात् सामान्य गुणक्रमेभ्यो व्यान्रुत्तिप्रत्ययहेतुत्वाष्ठिश्े- 
षः। यथा ्ुव्यत्व तथा गुणत्वमपि परस्परविर्षिषटेषु रूपदिष्व. 
यब्रत्तिदेवुत्वात् सानान्य द्रभ्यकरमेभ्यो ग्याब्रत्तिहतुत्बाद्धिशषः । 
तथा कर्मत्वं परस्परविशिपूलक्षपणादिष्वनुब्रत्तिहतत्वात् सा- 
मान्य, द्रभ्यगुणभ्यो व्याच्रत्तिहेतुत्वाद्विक्लषः । पव पृथत्रीत्वरु- 
पत्वातक्षेपणलत्वगोत्वघरन्वपरत्वाईद,नामपि प्राण्यप्राणेगतानामनु- 
चुत्तिव्याच्ात्तद् तत्वात् सामान्यविशेषभावः सिद्ध हत्यातिदेशः । 
प्रणसम्बन्धिनि पिण्डे गतानि गेत्वादवत्वादीनि अथ्राणग- 
गतानि पृथिवीत्वादीनि प्राणङ्ुन्याधारगतानि स्वमेदेऽचुबुत्तिप्रत्य- 
यह तुत्वात् भदान्तराद्याच्रत्तिप्रत्ययहतुत्वाच्च सामान्यविक्षभा- 
वस्सिद्ध॒इति। न चेकस्य वस्तुनो दरूप्यानुपटन्धेः कथ सदेव 
सामान्य वि्ञषश्चेति। अथेकमन्न पारमा्थकमन्यच्चोपचरितमि- 
त्यवरोधः। ततरा किं मुख्यन्रच्या सामान्यानि विशेषा वेत्याह-पएता- 
नि द्रव्यत्वादौनि प्रभूनावप्रयत्वात् प्राधान्येन मुख्यवृच्या सामा 
न्यानि, न हि षिक्ञाषाणां प्रभूनविषयत्वं सम्भवति, पकेकद्रव्यवुत्त- 
त्त् । स्वाश्चयावि्ोषकत्वात् भमक्तयोपचारण विशेषाख्यानीति। 
दय (चात्तभ्रत्ययजनक्रत्वं विशेषाणां स्वरूप तस्यहाप्युपङ्न्धरपचारः 
परवत्तत पव, तथाहि-द्रव्यत्वादि सामान्य स्वाश्रयमान्नयान्तरद्या- 
बरत्तं विदिनष्ट व्याव्त्तयर्तात्यता विरोषाख्या{मिति छमते। 

अथ द्रग्यत्वादीनिद्रव्यगुणकमेभ्योऽयन्तर स्वरूपाणे वेत्याह- 
लक्षणमेद्दषां द्रभ्यगुणकमेभ्यः पदाथान्तरत्वं सिद्धम् । तच्चोक्तम. 

भदारमकमनकवृत्तीति पदन । अत पव च नित्यत्वे यत पव द्रभ्यादि 
स्यः पद्ाधास्तरत्वमत पव च नत्यत्वम् । दव्यगुणकमात्मक्स्य- 

मावस्यानित्यत्वापलन्धः। नु चानुत्पत्तिमखेन नित्यत्वम् न द्र 
व्याद्भ्यः पदाथान्तरत्वेन समन्यादिश्नयस्यापि नित्यत्वेन सा 



सामान्यपदाथोनिरूपणम् । ६८९ 

ध्यत्वात् । नेप्रदेषप् । यतो दरव्यादिभ्यो विमिन्नस्वरूपसम्बर्धित्वेन 
प्रतिभासनात् अथान्तरत्वम् । अत पव च नित्यत्वमुत्पत्तिविनाश्का 
रणासम्भवात् । तथाहि-लामान्यस्यात्पात्तक्रारणं नास्ति तदाधा- 

राणां युगपद सम्भवन समवायिक्रारणाभावात् हत्यव निर्णततिम् पद्ा- 
थसङ्करे । अथकमव सामान्यं सन्तालक्षणमुपाधमेदात् सिन्नप्रत्यय- 
सम्पादकमित्येतस्य निरासाथमाह-द्रव्यादिषु जत्तिनियमात् पलत्यय. 
भदाश्च परस्परतश्चान्यत्वमिति । एष्वव द्रव्यत्वे गुणेष्वव गुणत्वामि 
त्यादिद्ृत्तिनियमः । प्रत्यय भेदस्तु द्रव्यप्वेव द्र्यं द्रव्यमिति द्रभ्यत्वव. 
दात ज्ञानं गुणघु च गुणत्वयोगात्त गुणो गुण इत्यादि । तस्मात् 
प्रत्ययमेदाद् द्रव्यादिषु चुत्तिनिवमास्च परस्परताप्यन्यत्वम् , अन्यथा 
हि खतपदाथष्वकन्वात् सामान्यस्य बुत्तिनियमः प्रत्ययभदश्च न. 
स्यात् । अथास्तु परस्परतोऽन्यत्वं नथापि स्वाध्रयेषु द्रव्यमि. 
ति द्रष्यत्ववशात् ज्ञान गुणषुच गुण दत्यादि यस्मात्तत्कमेकम- 
नेकं वेत्याश्चङ्कानेरासायाह-- पत्यक स्वाश्रयप्वकं द्रव्यत्वं गुणेष्व. 
कं गुणात्वामत्येवं शेषेष्वपीनि । कुन पतत् ? लक्षणाविशेषात्, 
अनुगतस्वरूपाविक्ाषात् । यदि वा लक्ष्यतऽननेनि वा लक्षणं दव्य द् 
व्यमित्याद्यनुगनज्ञानं तस्याचशषा पव द्रव्येषु दञ्यत्व गुणषु गुणत्व- 
मन्यथा ह्यचुगतज्ञानमेव स्यात् । अथ रुूपभद्ानामनेकत्वपि रूपे रूप 
मिति ज्ञानमस्ति । सत्यमेतत् । नीलादिज्ञानस्य मदव्यवस्थापकस्या 
पपत्तेः । न चेवमच्र मदव्यवस्थापक्त परमाणमस्तीत्याह-विशषलश्चषणा. 
भावान्चेकत्वामेति । अथयेकस्मिन्नव देश सभुत्पययमानस्य घटादेः 
प्रतिनियतसामान्यसम्बन्ध दहेतुवाच्योऽन्यथा ह्यनियतदेशत्वात् 
सामान्यानां नियतेन धर्मिणा सम्बन्धो न स्याद्दैत्याह--ग्रद्यप्य्पर- 
च्छिक्नदेशानि सामान्यानि तथाप्युपलक्षणनियमात् कारणस्म 
प्रीनियमाश्च स्वविषयसनेगतानीति । उपलक्ष्यतेऽननत्युपलक्चषणम 
जुगतक्ञानमेव, तथादि- द्रव्यं दम्यमित्यनुगतक्षान द्रव्यष्वव नगु 
णादाघतः स्वविषयसवगतमेव द्रव्यत्व विषयान्तर तत्सद्धाव प्र. 

माणामावात् । पव गुणत्वादावपीति । उपलक्षण सामान्वाभिन्यञ्जकर 
वा तक्नियमात् स्वविष्रयसबेगतम् । तथाहि-स्ास्नादुपलक्चितपिण्ड- 
स्य गोत्वेनाभेसम्बन्धः केसराद्यपलक्षितस्याश्वत्वेनाभिसम्बन्ध 
इत्येव सवत्र नियत सद्यञ्जकमभ्यूद्यम् । अथास्तु व्यञ्जकानेयमाव् 

८७ सख० प्र 



६९० सटीफप्रशारतपाद् माध्यं 

स्वविषय पवापलम्मा्स्वविषयसवगतत्वमन्र कारणं वाच्य नियाम. 
कामावे नियताश्रयसम्बन्धस्यैवामावप्रसङ्गादिस्याह-कारकसामत्री. 
नियमाश्च स्वविषयखवेगतमिति । तथाहि-गोत्वञातिसम्बन्धोपभो- 
गित्वप्रापकारष्टापरक्षितसरामग्रीसम्पादितो गोपिण्डो नाद्वादीतर- 
स्तश्षियमात् ख पव गोत्वनाभिसम्बदखते नाभ्यस्तथा ऽश्वत्वजत्ति. 
सम्बन्धोापभोगप्रापकार णप क्चित सामभ्री जन्यत्वात् अदवपिण्डाऽ- 
दवत्वेनाभिसम्बन्ध्यत इति । एवमस्यत्रापीति । अतो यदुक्त-यश्रासो 
वत्तेते भावस्तेन लम्ब्यते तु न-षत्यादि, तद पास्तम् । नियताश्चय- 
समवेतस्येवोपलम्भासेद्धौ नियमकारणस्यानभिधानात् । यश्चद-कि 
गोगौत्वेनाभिसखम्बध्यत अथागोरिति-चो्यम् , तन्न प्रतिसमाधाना- 
हम् । निष्ठासम्बन्धयोरेककालत्वादिति । स्वकारणेः सत्तादिभिश्च 
पिण्डस्याभिसम्बन्ध एवाटमलामो न पूवै तस्य गोरूपताऽगारूपता 
घा तत्छचवस्थवाखम्भवात् । यथ यथा मणिमन्त्रोषधादीनि विि- 
छाथेक्रियासम्पादनसमर्थानि स्वकारणादुत्पन्नान्येवं गोपिण्डा गो. 
रितिश्चानात्पादनसमथाः स्वकारणादेवोत्पन्ना नाडवादिज्ञानमुत्पाद. 
यन्तीति चत् । तदि यत्तत्सामथ्य येन सता गौशत्यनुगतश्चानमुत्पा- 
द्यन्ति तद्यद्यथोन्तर सक्ञामदमात्रम । अव्यतिरकं त्वनुगतक्षानाभा- 
वप्रसङ्गः । तस्मादनुगतस्य वस्तुनः प्रत्यक्षेण प्रतिभासनात् सामा 

ग्यामिराकरणे सवै दूषणमसाधनम्वति । अथ स्वविषयसवेगतस्वे 
गोपिण्डयोरन्तराङेपि सामान्यमुपलभ्यत, न चेतत्तस्मात् कथ स्व. 
विषयसर्वगतमित्याशङ्याह-अन्तराले च सयोगसमवायबर्यभावात् 
अव्यपदेष््यानीति । सयुक्तसमवायन गोर्वादि खामान्यस्योपलम्भात् 
गोत्वमिति व्यपदेशो न चाखाविहास्ति, अतोऽव्यपदेभ्यानीति । 
तथा किमिदमन्तराटं नापर यत्र सामान्यस्यापलम्मप्रसङ्गश्याद्ते ? य. 

दि मृत्तद्टव्याभावो न वत्र गोत्वादिसामान्यमभावत्वदिष। यथक 
ब्दानुमेयमतीन्दियमाकाक्ामन्तरालावस्थितं वा घटादि दभ्यं तत्रापि 
न गोत्वादेः खमवाये प्रमाणमस्तात्यनुपरम्मो घरत इत्यलम् ॥ 

-इति भ्रीभ्योमर्ठिवाचार्यविरचितायां पदा्थसङ्कहरीकायां 
जं 

सामान्यपदाथेः ॥ 

1 



अथ विशेषपदाथनिरूपणम्। 

(भा०) अन्तषु भवा अन्तः स्वाञ्चयविक्ोषक- 
त्वाद्विहोषाः | विनाह्ारम्मरहितेषु नित्यद्रष्येष्वण्वा- 
कान्ाकालदिगात्मपमनस्स प्रतिद्रव्यमक्रककरो वतमानाः 

अत्यन्तय्याघ्रात्तवुद्धिहतषः | यथाऽस्मदादीनां गवा 
दिष्वभ्वादिम्चस्तुल्ाकतिगुणक्रियावयवसंयागनिमिन्ना 
परस्ययव्याघरात्तिदृष्टा गोः शुद्धः शीघ्रगातिः पीमककुद्- 

मान् महाघण्ट इति । तथारऽस्सद्धिक्िष्ानां योभिनां 
नित्यषु तुर्ाकरतिगुणक्रियेषु परमाणुषु सुक्तात्भमन- 
स्सु च अन्य्निमित्तासम्मवाद् पभ्यो निमित्तम्ः पला 
धारं विलक्चषणाऽय तिलक्षणोाऽयसित्ि प्रत्ययव्याच्रत्तिः, 
देकश्कालविप्रक्षं च परमाणो स एवायमिति प्रत्यभि. 
ज्ञानं च भवति तऽन्त्या विह्ोषाः। 

यदि पुनरन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां योगज।द्धः 
मात् प्रत्ययव्यावृाक्तः प्रत्यामिज्ञानं च स्यात् ततः कि 
स्यान्नैव मवति । यथा च योगजाडमदशुद्के 'दुष्केप- 
त्ययः सज्जायते अल्यन्नाहष्टे च प्रत्याभज्ञानम् । यदि 
स्थान्मिथ्या मवेत् तथहाप्यन्त्यविक्रोषमन्तरण यागिनां 
न योगजाद्धमात् प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं वा 
भवितुनरोति । अथान्त्यि्ठोषेष्विव परमाणुषु कस्मा- 
न्न स्वलः प्रत्ययव्यावृत्तिः करूप्यते हति चन्न । तादा- 
त्म्यात् .। इदहातदात्मकेष्वन्यानि पत्तः प्रत्ययो नबि 
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यथा घटादिषु प्रदीपात् न तु प्रदीप प्रदीपान्तरात्। यथा 
गवान्वमांसादानां स्वत एवादुचिस्व तद्योगादन्येषां 
तथेहापि तादात्म्यादन्त्यविक्तेषषु स्वत एष प्रत्यय- 
व्याच्रृत्तिः तद्योगात् परमाण्वादिष्विति॥ 

इति प्ररास्तपाद् भाष्ये विक्ाषपदार्भः समाप्तः ॥ 

विरोषाणां परीक्षाथमाह-अन्तषु भवा अन्त्याः स्वाश्रयाधिज्ञे- 
षकत्घाद्धिशेषा इति । उत्पत्तिषिनाश्योरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तश्च- 
व्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणीक्ति । तथाहि--परम्मणुनवर्धि कत्वा 
 ह्यणुकादिकायंस्योत्पत्तिस्तथा पृथिव्यादौनामपि ताबदुत्पादा याव. 
दाकाद्चादीति पाडापक्षया तस्याप्यन्तश्नाब्दवाच्यत्वमव धिनाश्चान्त 
व्यवस्थान परमाण्वादोनाम । तथा च तावद्द्र्यं चिनर्यात याच. 

त्परमाणवः पाटापेक्षया पृथिव्यादीनामप्याकाशादिक यावद्धिनाक् 

इति तेषु भव।स्तदृचृत्तयो ऽन्स्या इत्यप्रदिद्यन्त । तथाहि भूरित्यय 
धातुः सत्त। वाप्युपलन्धो यथदा्नीं देवदत्ता गृहे मवत्यास्त इति । 
सङ्दोक्तविंवरणमाह--विनाशारम्भरदहिरताप्वत्यादि । तत्रान्तपदस्य 
विवरणम्--विनाक्ञारम्भरहितघु नित्य द्रव्यष्वव, आकाशकालदिगा- 
त्ममनास्स्विति विद्ोषसञक्ञाया निदेशः स्पष्टाथम्। प्रत्ययाय व्याचष्च. 
ध्रतिद्र्यसकेकशो वत्तेमाना हात । द्रव्यं द्रव्यं प्रत्यकेको विषा वन्तत, 
नेकस्मिन्ननक वेययथ्यंप्रसङ्गात्। तथा च केनैव विश्लेषण व्याब्रत्तप्रत्य- 
यस्य जनितत्वाद्धिश्ेषान्तरवय्यथ्यमव । नाप्येको ऽनेकस्मिन्, सामा. 
न्यरूपताप्रघ्नङ्काहदिति । दवितीयपदस्य तु विवरणमलयन्तव्याचुत्तिबुद्ध- 
हेतव हति । नित्यद्रव्यष्वेव वत्तन्त पक्त्ययोगान्ययोगम्यवच्छेदेन 
नित्येषु वन्तेमानत्वाद्धिशचेषा इतरस्माद्धिद्यन्ते इति । टक्षणं पू. 
मेवाक्तम्। 

अथ विशेषाणां सद्भाव कि प्रमाणम् ? अनुमानम् । तन्न व्याति. 
समथनाथे दष्टान्तं निरूपयति-यथाऽस्मदादीनां गवादिष्वदवादिभ्यः 
प्रत्ययव्याब्ृच्तिष्टष्ठा । तुस्याङृतिगुणाद पि सज्ञातीयादृव्याद्रत्ततत्कि 
याघयवक्षयोगिनिमित्ता । तत्र जातिनिमित्ता प्रस्ययश्यादृच्ियस्मात् 
गोस्यमसतोऽद्वादिविलक्षण इति । सजाती यत्वपि. क ष्णादिगुणखम्व- 
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न्धिभ्यः श्ुकर इति प्रत्ययव्याबरुत्तिः । तथा शोीघ्रगतिरेति क्रिया- 
विशषानेमित्ता । तेन हि सता समानगुणदपि क्षजातीयादूव्याव- 

तंत इति । पीन हत्यवयवोपचयनिमित्ता तेन सता समानगुणक्रिया- 
दपि समानज्ञातीयात् भ्याबत्तन्ते । ककुद् मानित्यव्यवविक्षेषनिमि- 
ता तेन सता अन्यस्माद्धिलक्षणज्ञप्रत्ययजननादिति । महाघंर इति 

सयोागिनिमित्ता, तत्सद्भावे व्याचृत्तप्रत्ययजननात् । तदा्ान्तिक- 
व्याख्याथमाह-अस्मद्धिशिषटटानां योगिनां नित्येषु तुल्याकतिगुण- 
क्रियेषु परमाणुषु मुकतात्ममनस्सु च प्रत्ययग्याच्रत्तिरतस्माद्िल- 
क्षणयं विलक्षणोयमिति दृष्टा । सा चान्यनिमिन्तासम्भवात् वि. 
शषसम्मर्वादेव भवतीति । तथाच तुल्याकृतिगुणक्रियाघाराः पर 
माणवो विशषस्म्बन्धिनो व्याच्रत्तज्ञानविषयत्वात् गवादिवत् । 
न च गवादिष्विव जातिगुणक्रियात्मका एव विहोषा भविष्यन्तीति- 
घाच्यम् । समानज्ातरुणाक्रयाधारस्वेन विशोषितत्वादिति तथापि 
सवं तेजसाः परमाणवः तेजस्त्वसम्बन्धिनः समानगुणाधाराः 
समानाक्रियासमस्बन्धिनञ्च पक्षीकृता इति न तेषु तन्निमित्ता प्रव्य- 
यव्याचुत्तिः । तथाच भास्वरं रूपमुष्णस्पक्षः परिमाणमकल्विकपृथ 
कत्वाद्यः साध्रारणत्वान्न उयाद्त्तक्ञानहेतवः । क्रियापि चाताहताना, 
म्रकदिगभिभुखतया गमनात् क्लाधारणतया वेखक्षण्यप्रतिपत्तो न 
कारणम् । अतो द्रव्यादिस्वरूपस्य विश्षस्यासम्मवात् यता निभि 
त्तात् प्रत्ययग्याब्ृत्तिस्तऽन्त्या विश्चेषाः । तथा मुक्तात्मनो मुक्तमर्नां- 
लि च व्याचृत्तक्ञानविषयत्वाद्िक्षमपेक्षन्ते । शरीरसम्बन्धस्य चा. 
त्यन्त उयाद्त्तनात्मनि बुद्ष्यादिविक्ेषो व्याब्त्तज्ञानदेतुरसम्भवात, 
मनसरोपि §रीरसम्बन्धुन्यस्य सख्याद्गुणानां साधारणत्वा- 
द्विश्चेष विना न व्याच्रत्तक्त(नोात्पत्तो कारणत्वमस्तीति यथोक्त. 

विश्ेषणाध्यास्ितेषु व्याब्रृ्तप्रत्ययो विश्चेषकाया ग्याङ्त्तपरत्ययत्वात् 
गवादिव्याश्रत्तप्रत्ययवत् । अथातीन्द्रियत्वात्परमाण्वदेव्याच्रसक्चान- 
विषयत्वे कि प्रमाणम् ? अनुमानमेव, तथादहि-परमाण्वादयो व्याञ्- 

चश्चानविषया द््यत्धात् मवादिषत्। सद्राथविषयत्व च परमाण्वादेः 
सन्तासम्बन्धित्वात् स्थाण्वादिवत् । यत्र च सदायस्तश्रावश्य नि. 
णय इति परमाण्वादयो निणय विषया; सज्य विषयत्वात् स्थाण्वा. 
दिषत् । तथ। परमाण्वाद्यो विरेषसम्बन्थिनो निणयविषयत्वाह 
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स्थाण्वादिदेव । अत इदमाह-अन्यानामत्तासतम्मवात् येभ्यो निभि. 
सभ्यः प्रत्याधारं विलक्चषणोऽय विक्चषणाऽखमिति प्रत्ययन्य।ब्रत्तिस्ते 

खन्त्या षिषोषाः। तथ। देशकालविग्ररृष्टादृषट परमाणो स पवायभिति 
त्ययः प्रमाणं विश्लेषसम्बन्धे सति प्रत्यभिज्ञानस्य देवदत्तादावुप- 

रखुष्धेरतो व्याच त्तप्रत्ययाषयत्वात् प्रत्यभिक्ञायमानत्वाच्च परमा- 
ण्वादेर्विशेषसम्बान्धत्वम् । अस्ति ख योगिनां पूर्घोपलन्च परमाणौ 
स एवाव परमाणुः पञ्चपुरवस्थितो षसरन्तसमयोपलन्ध इति । 
अथेतरेतराभावात् प्रथक्त्घाद्धा प्रत्ययन्रूत्िः प्रव्याभज्ञानं वेति न 
ततोऽन्यो विषष ईति चत् ।न। तवुपलम्भेपि स्थाण्वादौ संशयदक्चं 
नात् , तथाहीतरेतराभावापलग्धा पृथक्त्वोपलम्भे च सति सामा 
"न्यदशेनादिभ्यः कमय स्थाणुः परुषो वेति सशय दष्टः । तद्भ्य- 
तिरिक्तशिर्पाण्यादिविशषापलम्भे च स्ति पुरुष पवायमिति 
ख निणयद् दनात् हइतरतरामावपृ थकत्वान्य एव विशषः प्ररमाण्वादोा 
वाच्य इति । 

अन्ये त्वितरेतराभावस्य निविध्यमानक्ञानजनकत्वमेव, व्याच 
तश्चान च तस्माद्धिटक्चषणमतो निमित्तान्तरकायपित्ति मन्यन्ते। 
पथकत्ववशाच्च पृथगिति व्यवहारो न विखक्षण इति । 

अथ योगिनां योगजधमादेः प्रल्ययग्याब्ृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं चेति, 

तदेषाह-यदि पुनरन्त्यविशषमन्तरेण योगिनां योगजधमात् प्रत्ययन्या- 
बुच्तिः प्रत्यभिज्ञान च स्यात् । को दोषस्तदाह--अयमेव नेष भवती. 
ति। यथाच योगजादमोदश्ुकले शुक्टपरत्ययः सज्जायत अत्यन्ता- 

दृ्टपृचै च प्रत्यभिज्ञान चति । यदि कदाचित्स्याद्योगिनामश्नुकले 
शुङ्लपत्ययः प्रत्यभिज्ञान च मिथ्या भवेत् । तथहाप्यन्त्वविशेष- 
मन्तरेण योगजधमांज्न प्रत्ययव्याचुत्िः प्रस्यभिश्ान वा भवितुम 
तीति । अथान्त्यविह्नोषाणां परमाणुनामिव व्या्र्तज्ञानविषयत्वा- 

दिश्चषष.न्तरसम्बन्ये तक्राप्यन्यो विशेषः तत्राप्यस्य इत्यनवस्था 
स्यात्त । न च व्याषृत्तप्रस्ययविषयत्वे समरानेऽपि परमाणूनामेवायं 
विषयसम्बन्धो न विषेषाणामिति विक्ञषहेतुरस्तीति । अभ्युपगमे 
घा विक्तेषेषु विशेषान्तरसम्बन्धं विना भ्याब्र्तप्रत्ययवत् परमाणु 
स्वपि स्यादित्याह-अथान्स्वधिन्लेषेष्विव परमाणुषु कस्मान्न स्वतः 
प्रस्ययव्याबूत्तिः कटप्यते इति । अस्य प्रतिषेधाथमाह- यदुक्तं परमा. 
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णुषु विदोषामावो विशेषेषु चाविश्ेषान्तरमिन्येतन्न | करूत पतत् 
तादात्म्यात्ततस्वरूपत्वाद्विश्षणाम् । ब ह्यविक्षस्वरूपास्ते व्याब्रस 
ज्ञानजन्मनि विशेषमपेक्षन्ते यथा परमाण्वादयः । न चेवं विद्ोषा- 
स्तदात्मका न भवन्ति अतस्तादात्म्याद्धिङ्ाषाः समानटक्षण विशेषं 
नापेक्षन्ते । तथा चदातदात्मकेष्वतत्स्वरूपेष्वन्यानिमित्तः प्रत्ययो 
दष्टो यथा घटादिषु प्रदीपात् तथाहि घरादिष्वभ्रकाक्ञस्वरूपेष्वन्व- 
यञ्यत्तिरकाम्यां प्रदीपादिज्ञानं दृष्टम्, न तु प्रदीपे प्रदीपात्तस्यप्र 
कारारूपतया प्रदीपं विनापि प्रकाह्ानात् । न चेव घरादिष्वपिमप्र- 
काशां विनेव प्रकाशो.ऽस्त्वद श्नात् । आगमिकमुदाहरणं दश्षयति- 
यथा गवादवमाल्लादीनां स्वत पवाह्ुचित्वं तद्यागदन्येर्षा मोदका 
दीनाम् । नतु श्वरमांसस्याप्यश्ुच्यन्तरसखम्बधादश्ुचत्वमदक्ानात । ̀ 
नापि श्वमांसवत् भक्तादीनामापे स्वत पवाश्चुचित्वमदशनादेव । 
तथेहापि तादात्म्याद्वश्ञेषस्वरू पत्वादन्त्यविश्ाषषु स्वत पव प्रत्यय. 
व्यावृत्तिः तद्योगात्परमाणुष्वित्यु पसहारः । 

अथ विहषाणां नित्यत्वमुतानित्यत्वम् ? उत्पत्तिषिनाश्ाकारणा. 
जुपलभ्यामत्यत्वमव । तथाद्ि-विश्षाणां स्वाश्रयः सयवायिकारणम- 
समवाय्यादिकारण च नास्ति इति विनाश्याभ्युपगमेऽपि किशिषाणां 
पुनव्यावरन्िक्षानोत्प्तो न कारणमस्तीति । अथ विज्षान्तयद्या- 

वृस्शानम् | तन्न अन्यत्वे प्रमाणामावादित्यलमतिविस्तरण ॥ 

इति भ्रीग्योमर्ठिवाचायविरचितायां पदाथसङ्कक्टाकायां 
विश्ेषपद्ाथः ॥ 







अथ समवायपदाथनिरूपणम्। 
चाड कद --  - 

अथ लमवायस्य लक्षणपरीक्षाथमयुनलिद्धानामिस्यादिप्रकरणम्- 

(भा०) जयुतसिद्धानामाधायोधारभूनानां चः स- 
म्बन्ध हृहप्रत्ययरेतुः ल समवायः । द्रन्वगुणकमेसामा- 
न्यविशोषाणां कायेकारणमभूनानामकायक्रारणमूतानां 
बाऽयुनसिद्धानामाधायाध्रारमावेनावास्थिनानापिदद- 
मितिवुद्धियेता भवाति यलश्चासकेगतानामधिगतान्य- 
त्वानामविष्वग्भावः स समवाधाख्यः सम्बन्धः । क- 
थम् ! यथद् कुण्डे दधीतिप्रत्ययः सम्बन्धे सति ट. 
प्तथेह नन्तुषु पटः इह षीरणेषु कटः इह द्रव्ये गुणक- 
मणी हह गुणे गुणत्वम् इह कमे कमत्वम् हह नित्य- 
दरव्येऽन्त्था विकेषा हतिप्रत्ययद्कानादस्त्यषां सम्बन्ध 
हति ज्ञायते ॥ 

न चासौ संयोगः सम्बन्धिनामयुतसिडत्वात् 
अन्धत्तरकमादिनिमित्तासम्भवात् विभागान्तत्वाद्- 
हानादा्करणा्िकलन्ययोरेव मावादिति ५ 

सच द्रव्यादिभ्यः पदाधान्तरं माववह्युश्षणमे- 
दात् । यथा मावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाघारेषु आत्मा- 
चुरूपप्रत्पयक्रतेत्वात स्वाश्रया्द्भ्यः परस्परतश्चाधथा 

न्तरभावः तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थस्विहेति- 
प्रत्थयदशोनात् तेभ्यः पदाथोन्तरत्वामिति । न च 
संयोगवन्नानात्वं भाववद्िङ्खाविकोषात विशेषरिङ्गा- 
भावाच तस्म।द्धाववत्सवेन्रेकः समवाय हति ॥ 



© ^~. 
समवायपद्ाथनिषूक्णम् । ` ६९७ 

ननु थयेकः समवायो द्रव्यगुणकमणां द्रव्यत्व 
गुणत्वकमत्वादेचिक्षणेः सदह सम्बन्धेकत्वात पदाथ 
सङ्करप्रसङ्ग हति, न आधारा धेयनियमात् । यद्यप्येक 
समवायः सवच्न स्वतन्त्रः तथाप्याधाराघेयनियमो- 
ऽस्ति । कथम् ! द्रव्पेष्वेव द्रत्यत्वं गुणेष्वेव गुणत्वं 
कमेस्वेब कमत्वामात । एवमाद् कस्मात् ? अन्वय 
व्थतिरेकदकानात् । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञान 
स्यान्वयदद्चोनात् सवचन्रेकः समवाय हति गम्यते । द्र: 
च्यत्वाद् निमित्तानां व्यनिरेकदश्नात् प्रतिनियम ज्ञा -- 
यते । थथा कुण्डदध्ाः संयोगेकत्वे भमवत्पाश्नयाश्रयि- 
भावनियमः। तथाद्रव्यत्वादीनामपिसमवामैकत्वेऽपि 
च्यङ्ग्व्यञकशाक्तिभदादाधाराध्रेयनिचम इति॥ 

सम्बन्ध्यनित्यत्वेऽपि न संयोगवद्ानित्यत्वं माच 
वद्कारणत्वात् । यथा प्रमाणतः कारणानुपलन्पर्भित्यो 
भावहत्युक्तम् तथा समवायोऽपाति। नद्यस्य किञ्चित 
कारणं प्रमाणत उपलभ्यत इति । कया पुनघ्रत्या 
द्रव्यादिषु समवायो वतते। न संयोगः सम्भव्रतिदस्य 
गुणत्वेन द्रव्याथ्ितत्वात् । नापि समवायस्तस्येक- 
त्वात् नचान्धा घ्रतिरस्तीति। न | तादास्न्याद्ग् । यथा 
दरव्यगुणक्रमणां सद्ादमकरस्य भावस्य नान्यः सत्ता 
योगोऽस्ति । एवमविमागिनो वृत््यात्पकस्य समवा 
यस्य नान्या चत्तिरा्त तस्मात् स्वात्मघ्त्तिः। अत 
एवातीन्द्रियः सन्तादीनासिव प्रत्यक्षेषु ब॒त्यमावतत् 
स्वात्पगतसंवदनामावाच्च । तस्मादिहवुद्ध्यनुमेयः 
समवाय इति॥ 
हाति प्रहास्तपादमाष्ये समकायपदाधः समाप्तः ॥ 
<७॥ सऽ प्र° 



६९८ ` ससाकप्रस्तपादभाष्य 

या गाचारबिभत्या यर्नोषयित्वा महद्बरम् । 
चक्र वेशोषिकर शाखे तस्म क्णमुड नमः ॥ 

इतिं प्रशास्तपादाचायविरचितंद्रव्यादषरूपद्ाथेनाष्यं 
समापनम् ॥ 

(व्या०) अयुतासद्धानामवाघ।याधारभूतानामव यः सम्बन्य 
स समवाय इति लक्षणे व्याख्यातमेव । अथ कषामयुतसिद्धानामलसा 
सम्बन्धस्तदाह--द्रभ्यगुणकमेसामान्यविशषाणाम , अनियमापदडा 
नाय कायेकास्णभूतानन्तु परादीनां, न कायेकारणभूतानां च 
लामान्यादितद्वतामिति । अयुतीसद्धानाम।घायोघारभूतावस्थान- 
मरति चाय नियमः । दृदेदामिति बुद्धियेता निभिचाद्भबति स समः 
चायाख्यः लम्बन्धः । तथाच सुत्रम्-ददेदमिति यतः कायकारणयोः 
स समकायः (अ०्जञ्ञाररषु०२६) इति । दहेत्यधिकरणमिदामत्याघय 
तयोः सम्बन्ध विनेहेदंवुद्धिने भवतीति । यतश्चासवेगतानामिति 

नियमाश्ङ्निरासायथम् । तथादहि-सवगतानामप्याकाङ्ादीनां 
स्वगुणादिभिः समवबाय'परब्धरसवगतानामिति वाक्यं नियमांश 
निरासारं व्याख्ययम् । तथाच सवंगतानामेव समयाय इत्य 
य नियमोन धरते, यतश्चासवेगतानामपि समवायो रभ्यत दति । 
च शब्दस्य चायुक्तसमुच्चयाथत्वादसवेगतानां सवेगतानां चेति 
लभ्यत । अधिगतान्यत्वानामिति। आधमतमन्यत्व नानात्व येषांते 
तथोक्तास्तषामिति तादास्म्यव्युद्याखः। तथाप्यधिगतान्यत्वा ग- 
वाद्बादयो भवन्ति इत्यविष्वग्भावेनावस्थितानामिति पदम् । अचि. 
ष्वग्भावे {पृथग्भावो देक्लापृथक्त्व,न त्वभेदः स्वरूपमदस्यापलच्धेः, 
तथाहि तन्तवो विभिन्नज्ञातिसम्बन्धघिर्ना विधिन्नस्वकरूपाश्च पृथकत्व 
परप्येवमिति परस्परतोऽन्यत्वमव विरुद्धधमाध्यासात् प्रतिभा. 
समदाच्चति । तथाच रूपादयोऽपि परस्परं प्रतिमासमेदाद्विरुद्धघः 
माध्यासाच्च भिद्यन्त । स च तन्तुपरादानामस्तीत्यन्यत्वमेव । सूत्र 
मप्येवं व्याख्येयम्। कायक्ारणयोरेकत्व पृथक्त्व भावादेकत्व पृथक्त्वे 
न विद्यत, तस्मादिगतान्यत्वानामविष्वग्भावनावास्थतानामिहेः 
दमिति बुद्धियंतः सम्बन्धात् भवति स समवायाख्यः सम्बन्धः। 
कथमित्यव्यत्पन्नप्ररनः, विप्रयस्तक्चषपो बा। तथाच न समवाय 

५ 



समवावपद्ाथनिरूपणम् । ` ६९९ 

लद्धावे प्रमाणमस्तीति सवमतदसम्बद्धम् । अयहवुद्धिः प्रमाणम् । 
न । तस्याः समवायालम्बनत्वमाधारावेषयत्वात् , तदुक्तम्-- 

इहेति चानय। वुद्या समवायो न गृह्यते । 
आघरग्राहिणी चषा समवायाप्रतिषटठिता॥ 

अथ सम्बन्धानिमित्ता सतु तादात्म्य लक्षण पव भविष्यति, 
समवायपक्षे बाधकोपपत्तः, तथाहि-नानिष्पन्नय)ः समवायो घटत 
सम्बन्ध्यमाके सम्बन्धस्यादशैनात् । अथ निष्पन्नयोः स 
म्बन्धः समवायः, तरिं युतसिद्धिः स्यात् । तथा समवायस्यापि स. 
म्बन्धानभ्युपणम सवता ऽन्यत्वाविशषादनयोः सम्बन्धिनोः सम्ब 
न्धा न पदाथोन्तराणापिति प्रतिनियत हेतुनास्तीति । अथवा. 
ग्रहीत विशषण विशष्यज्ञानोत्पत्नो लिङ्ग च लिङ्गश्चानेत्पत्तौ व्या 
प्रियते समवाय तु तद्रपता नास्तीति ततुत्रहणे प्रमाणाभावः। त- 
थाहि -इहं तन्तुषु पट §इति ज्ञानमाघयानुरक्ताधारं विशषयन्न समवा 
य।नुरक्तमिति स्वात्मगतसम्बदनभावादिहवुद्धावगप्रत्यक्ष एवस 

मवायः। निर्विकल्पकं त्वचयव।वयविनोः सदटषन्ञान समवायः प्रत्य. 
क्ष एव केवलमिदेति बुद्धः सम्बन्धनिमित्तत्वेनान्यत्रोपलन्धेरिहापि 
तदुपठम्भादञुमानं प्रचत्तेते । यत पवं तस्मादिहवुद्यचुमयः समव।- 
यो न त्विहवुद्धे। प्रत्यक्ष इत्युपसंहारः ॥ 

इति श्रीव्या्मीदावाचार्यविरचितायां पव्ाथसङ्कुह टीकायां 
समवायपद्ाथः समाप्तः 

ग्रन्थपारसलमाप्तौ च सन्ताषादाचायैः पुनरपरस्य गुराोनमसृक।रकरोति- 
योगाचारविक्षूखा यस्तोषयित्वा मदेदवरम । 
चक्र ५ 7ाषिक शास्र तस्मे कणभुजे नमः॥ 
दति विरचितमेतद्योमनान्ना शिवन 
प्रतिहतपरपक्ष स्वाथासद्धो समथम् । 

कणचरमतच्रत्तवेतन बाध(१)हीन 
चुघहद यमनोक्ष षटूपदाथप्रक्ाशम् ॥ १ ॥ 

_ ~न ~--~-~~----- ----- ------ ~ ~~~ 9 

( १) आद्शचेपुस्तके पतत्पयेन्तमेवोपरभ्धपिदं पद्यं पूरयित्वा 

मुद्रितम् । सं०। 
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ग हमारे यहां हर तरहक छपाह ब जिददसाजीका कायं भी होतादहे। 
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व्यामवत्या च समन्वितम् । 
णक 

चारयाणसीस्थराजकीयसस्कृतपाटशालाध्यक्चेण पम. पए. उपाधि- 

श्रारिणा पठ गोपीनाथकविराजन न्यायोपाध्याय 

प° दुण्डिराजराखिणा च सस्छृतम् । 

प्रकाशकः-- 
जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः- 

चौखम्बा सस्रत सीरिजर आफिस, 
विद्याकिलासप्रेस, गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, 

बनारस ल्िरी । 
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भ्रीसद्वुरः शरणम् । 

भूमिका । 
अथेदं प्रकादयत मुद्रयित्वा सराक प्रशस्तपादभ।प्यम। शदे च 

कणादमदहषिप्रणीतस्य दशाध्याय्यात्पकस्य वशविकदहीनस्याधा- 
रण सूचरक्रमाननुसायेपि इतस्ततः प्रसृतानां सूजरार्थानामेकत्राधसङ्ल- 
नाथं महवषिंकल्पन प्रशस्तदेवाचार्यण विनिर्मित पदार्थधघम्रसंग्रहाप- 
रपयांयं वात्स्यायनभाष्यवत्सुविदि तमव नेयायक्रैः । अस्य च भाष्य 
स्य चतस। बृत्तया निवृत्ताः । तासु व्योमवतीनास्नीं बृत्ति व्योम. 
शिवाचायो जुगुम्फ । द्वितीयां तु न्यायकन्दल्यभिघां श्रघराचा्यः 
सन्ददम | तृनोयां किरणावट्याख्यासुदयनाचयस्ततान । चतुथी 
तु खालखावतीति ख्यातां श्रीवत्साचायो वचन्धर। पएनास्तु प्राचीनाः। न. 
वीना अपि चतस पव । तासु जगदीश्चतकालङ्कारकता माष्यसूक्तिः, 
प्र्योतनमह्चायपरामिघनध्रीपद्यनाममिश्रर्नि्मितः खतुः, माहि. 
नाथघूरिवेराचतो भाष्यनिकषः, शङ्करमिश्ररखिखितं कणादरहस्यं 
चेति । अत्राद्यास्तिस्रः सुजव्याख्याङूपाः, अन्त्या तु भाष्यतात्प- 
यबाधका वार्तिकत्वेनाभिमता । उक्तव्याख्याकादपरमस्य भाष्यस्य 
व्याख्यानं नोपलभ्यत न च श्रूयते । व्याख्याष्टकमध्येऽद्यधावत् 
किरणाचटी~न्यायकन्दरी-लीटखावती-कणादरहस्य खाति ग्यास्या- 
चतुष्टयं पूव मुद्वितम्। जगदीश सक्तिः सतु: व्योमवती चत्ति भ्या 
ख्यात्रयन्त्वत्र भूतपृवेकारीस्थराजकीयसंस्ृतपुस्तकालयाध्यक्षाणां 
म म० पर विन्ध्यश्वरीप्रसःदाद्धिवोष्देमहादयानामनुमत्या तत्घाहा- 
य्येन च चांखम्बाससछतसीरिजपुस्तकमारयां मुद्रितुमारब्धम्। 
भ।ष्यनिकष्व्याख्यानन्तु श्रूयत पव केवट न कुत्राप्युपलभ्यते 
ध्स्युक्तव्याख्यानन्रयप्रकाशने प्रज्ञस्तपादटेकासु नापरमवरिष्येते- 
ति वदन्त पवोक्तद्विवेदिमहदारायाः पुरन्दरपुरातिथयः सञ्जाताः। 

प्रारब्ध चेतद्धकाच्रयोपेतमाष्यम॒द्रणे सुक्तरेकमेवादश्पुस्तक् घ्रा 
यशो.ऽश्ुद्धं बद्धक्चरेषु चित्रितं राजकीयसस्छतपाटश्ारीयमप्र च 
दविवदिमहाशयानाभुक्तल्िपिलिखतमाकाशप्रकरणान्तमेवोपटम्धम्। 

सतुभ्याख्यानस्य प्रतिलिपिस्वरूप महाऽश्रुद्धमकमेव पुस्तकमादश्ञ- 
भूतमस्माभिरासादिवमर । अन्यत्त दविषेदिमह।शयेः समर्ितमप्युक्त- 
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पुस्तकग्रतिलिपिमात्रतयाऽनुपयुक्तमेवाभूल्संशेाधनकायं । व्यामवत्या- 
आ पृरबीक्तं राजकीयसरस्वतीभवनस्थमेकमेव पुस्तकमद्दातया 
स्थापितमभूत् । 

तत्र सुक्तिपुस्तकस्य वद्गाक्षरटिखितत्वादस्माक च ता्लप्यां सः 
म्यगनभ्यासाद्या अश्चद्धयः सञ्जाताः शुद्धिपन्रे सम्यगालोच्य शोधिः 
तास्ता षिद्धाङः शुद्धिपन्राधारेण सश्योध्य पठनीयाः । अत एव सू 
क्िदीपिकाकारेः कारीपददेवशमभिरनवेक्ष्येव स्वीयं प्रमाद यद् 
स्माकं सक्तिसस्करणे प्रमादबाहूुद्यमाक्षिक्तन्तत्परोत्कषांसाहेष्णुतये 
वेति ब्रूमः। आलोचनीयेषु स्थरुविरषपूपेक्चां विधायाऽन्यन्न व्याख्या 
नकोशक प्रदश्षेयद्धिस्तेठीका।कारपदरव्युपरन्धत्यपि सुाक्तिदीपिकाव 
सोकनेन स्वय विद्वांसो ज्ञास्यन्तीति कृत परदुषणोद्धावनन । 

सत्वादश्प्रा्तीखापकता च प्रतिपक्तयन्यथा वणानां लेखनाच्छु- 
दमप्यश्युद्धं वाक्यसन्दमे विदघदत्यन्तमनभेक्ञो गीवोणवाण्या इत्य. 
नुमीयते । अतश्च स्तुस्तशोधने योऽस्माकं वुद्धिग्यामोहः पक्तचक्षरस 
गमने श्रमश्चामुत, पतावत्प्रयासेऽपि स्थलविशेषेषु प्रायश अद्युद्ध 
सतुत्याख्यानमधीत्य नेधायिकास्तं स्वयमनुभविष्यन्ति, परिष्यान्ति 
च स्वय संशोध्य तादद्च स्थलविश्चेषम् । 

व्योमवत्यादशस्तु प्रायः शुद्धोऽपि केनचिद दाशंनिकेन संशोधन. 
कालेऽश्ुद्धि सम्प्रापित इति मया ब्रन्थारंमे नाऽऽखोचितमतस्तत्रास्म- 
त्पमाद्ाज्ञाता अश्चुद्धीः सशोध्य परद्धर्विददरेस्स क्षन्तव्यः 

तदेवं टेकात्रयसहितस्वास्य प्रहास्तपादभाष्यस्य मुद्रणं युक्तमि 
व्यवधाय भव्यस्य सुद्रितमादेशपुस्तकद्धयमवलम्बितम् एकं [किर- 
णावरस्थमन्यत्तु कन्द लीसखहितम् ! प्रायो बहुषु प्राचीनेषु नवीनेष्वपि 
नेबन्धेखु केखकशोधकादिङताः पारमेदाः पुस्तकभदादुपलम्यन्ते । 
तथा व्याख्याकाराणां मतभेदादपि कचित् पाठभेद उपलभ्यत शत 
नेव तरा्ित विदुषाम् । प्व च प्रश्स्तपादभाष्येऽपि पाटभेदाः 
जातास्ते च बुद्धिग्यामोहजनका दति प्ररुतमभ्याख्याकारामिमतपादं 
स्थलविशेषेषु प्रददये प्रासिद्धपारमादायेवास्माभिरत्र माप्य सुद्धितम्। 

अन्न बाराणसोास्थराजकायसस्छतपाटश्ाखीयप्रधानाध्यापकैः पर. 
म पूजनाय: गुरुवर म० म० श्रीवामाचरणमदटचा्यैविदवविधादडयस्थ- 
जनन्यायप्रधानाध्यापकेः प्रातःस्मरणीयेस्तातकस्पैः म० म सम्थाः 
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दास्तशाखिभिश्च विषमस्थरष्यास्यानादिना सम्यगनुग्रहीतोस्मीति 
तेषामुपकारान्न कवाचिदेपि विस्मरिष्ये | 

तदिदानीमेवंषिघस्य दुरुहग्रन्थस्योक्तरीत्या मुदरणेऽस्मत्लाहस 
छ्वान्खा आदक्दोषजा सुद्रप्रमाद।(दिज।खाश्चुद्धीः सशोष्यामुं इष्टि 
पत कृत्वा मामकनिं परिश्रमं सफलखयन्तु दयालवो विद्वांस इति प्रा 
थये श्रामन्तमुमापतिम् । 

तत्रैतद्धाष्यकतंस्त््ीकाकाराणां च स्थितिकारजीवनचरिता- 
दयवक्यवक्तव्यविषये तत्रमवद्धिः सहदयधुरीणिदार्थोनकप्रवरेः काशी. 
स्थराजकीयसस्छृतपाटशालाग्रधानाध्यक्षैः प० गोपीनाथकविराज 
पम० पठ महोदयेस्तज्छत्वादन्नैव सम्यगारोचयिप्यत इति नाहं तञ 
तदनभिक्ञां स्वरेखनीमायास्रयिष्ये । 

माष्यतटहीकाकारग्रन्थरचनाक्चोटी। 

तन्न ताववुटकरूपधाशईवरः परत्यक्षामूय स्वयमजिह्यनत्रह्माभ्या- 
सदूरीकृतप्रमादाय महषये कणादाय द्रव्यगुणकमस्लामान्यविश्ेषस- 
भवायलक्षण पदाथंषर्कमुपदिदे श । तदञ्च स मुनिरोकायुकम्पया षट्. 
पदाथरहस्यश्रपञ्चनपराणे सूत्राणि रचयांचकरेत्युक्तं राजश 
खरेण न्यायकन्दलीदीकायाम् । ततश्च सवाणि सूत्राणि पकदेव मन- 
लति निधाय तानि व्याचिख्यासुमगवान् प्ररास्तपादोऽवत्तरणप्रतीका- 
दिधारणं विनैव वूत्रोक्ता्थेबोधकं भाष्य प्रणीतवान् । तत्र षट्पदा 
थादेशनिरूपणं तद्धमवणन च छृत्वा लक्षणानिरूपणन्ते षटूपदाथाः 
नां परीक्षा विहिता, तन्न तत्र सूजरकारवाक्यस्य प्रामाण्येनावधारणच 
कण्डशः सम्पादितम् । कमेपदाथंवणेने प्रयल्लपूवककममण उदाहरणम. 
भिद् धता भाष्यङृता यज्चकमस्ु हस्तो्क्षपणादिसमवाय्यादिनिरूपणन 
पाणिमुक्तेषु तोमरादिषु यन््र(शरासन) मुक्तषु शरादिषु च गमन 
कषिधिवणेनेन च तत्का उक्तकमणामत्युल्ृष्टा स्थित्तिरासींद्दात 
परदितम् । उक्तकमणामीदग्गदनविचारो नान्यदशनषु समुपल- 
भ्यते । पव गुणलक्षणपरीक्षायां धमाघमेयोर्निरूपणे वर्णाघ्नरमघमवि 
वेचनमसाङ्कू्येण विद घता तत्समये यदक् धर्मस्योत्कषों बभूव तत्सा. 
धनानां च विदुषां ब्राह्मणानामेव हस्ते नियमनमासीदिति भाष्यस्य 
हादे माङोचयतां नैयायिकानां नेवाव्यक्तम् । सामान्यादिपदाथत्रय- 
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स्वरूपनिवेचन ऊुतरेता च माप्यषता वेशषिकदशेनस्याद्धेतद दोन वद् ̀ 
ध्यात्मारे्या'मा्रत्वव्यावृत्तये परथक्संस्थानत्वं प्रद दयं ̂ वेरोषिक' इत्य 
भिधा्करणऽन्वर्थत्वं विशदीकृतम् । न्यायदश्लनवबदमिधेयप्रयाजना- 
दिनिरूपणमात्मादि प्रमेयमननानुक्ूखस्य व्याप्त्यपरपयायस्यानुमा- 
नस्य वर्णनं चात्राप्येकविधमित्यस्य न्यायश्ञास्नस्वेन व्यपदशोभपि 
नायुक्त इत्यादिकं सरीकन्यायम'ष्प्रभूमिकायां सम्यगालोचितमस्मा- 
भिस्नत्रव द्रष्ट्यम् । 

उक्तविधस्यास्य भाष्यस्य सुक्तयाख्यां व्याख्यां नेयायिकप्रवरः 
श्रीमान् जगदीशतकांलङ्कारः प्राचीनां वृत्ति किरणावकीमञुखत्य 
विरचयाश्चकारति कर्प्यते । अणम्येत्यादिभाष्यमङ्ककारेका- 
व्याख्याने "अतः दृद्वरप्रणामादनु पश्चात् कणादनामानं मुनि 
प्रणम्येत्यनुषञ्यते' हति ंकरणावटीश्रन्थस्य दद्व प्रणस्य अत इ. 
श्वरपरणामादनु पश्चात् कणाद् प्रणम्य इत्यादिना सक्तो (¶०९।१०१०) 
तदीयक्रमाचुलरणस्य दष्टव्वात् । तथा "अत इति इमो प्रलाद्यव्यथैः। 
अतःपदस्य दधप्रोपे पञ्चमीस्लाघनात् यतः सच्छिष्या उपसन्ना 
अतः प्रवक्ष्यत इति आचायः । (प° १प० १३) अयं च क्रमः श्चतिः 
सिद्धत्वादुपात्त इत्याचायोः' (१० २८। पं० १९.) इत्यादिस्थरुविशचषु 
सवेन्र किरणावलीग्रन्थस्य प्रमाणरूपेण समुद्धारात् श्रखयहेतुभूता- 
इ्टमव जन्यद्रव्यनिरोधकमित्याचायमतन्तु प्रखयप्राक्क्षण पव ता- 
ट शादष्टस्योत्पत्यभ्युपगमे शोभते" (प० २ पं० ७) इन्यादिरीस्या दो. 
षोद्धाटनमुखन काचित् तद्कन्थायंस्मरणाच्च किरणावरीमवलः 
म्गयेव स्थलविशेषेषु रहस्याथप्रकारानमुखा मुलभाष्याक्चरब्याख्या - 
नमात्रपरा सूकतिव्याख्येति निर्णीयते । किरणावर्छाव न्यायकन्दस्यपि 
सूक्तिव्य।ख्यान जगदीरेनानुध्यातेति केषांचित् कल्पनाया जगदी. 
शस्यादयनाचार्यवच्छीधराचाययापक्षयाऽवौचीनत्वार्सुसखम्पादर्वेऽपि 
सूतौ कापि तदीयमतोद्टेखस्य प्रमाणादेङूपतयाऽद शंनाद्रध्यग्रन्था 
न्तमेव सृक्तेरुपलम्भाश्च तत्काले विद्यमानापि कन्दली जगदीक्मदट्य 
चार्येण न खमासादितेति तकतयैत । अयमेव जगदीशतकांलङ्कमरस्त- 
स्वचिन्तामणिदोधितिप्रकाश् (जागदीक्षी) तकामूत-शब्दशक्तिप्रका- 
शिकादिनिबन्धकर्तेति गादाधरीभूमिकायां तदीयच्चरितादिवणनाव 
सरे निर्णातमस्मािः, 
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सेतुरीकाकारः श्रीमान् सषेतन्त्रस्वतन््ः पर्ोतनमह्ाचार्यापरा- 

स्यपद्मनाममिश्रोऽपि उदयनाचार्यृतां किरणावलीमेवाक्शीङृष्य स 

कथाञ्चकार प्रशास्तपादमाष्यम-- 

स्मृतिपथमुपनीय भ्रीमतस्तातवक्त्रात् 
उचितमुपचिताथं वाकयमत्याद्रेण । 

जयति विरचितोऽसो पद्मनामेन यल्लात् 
उद्यनशृतिपार प्राप्तये सतुरुच्चेः ॥ 

उदयनङृतिचन्द्िकया बृद्धो भाष्याम्बुधिष्परिदः। 
बालानामपि सुगमस्तञ्न मया रच्यते सेतुः ॥ (१०२०१०१५) ` 

इति तदीयप्रास्ताविकलेखनेवावगम्यते । न्यायकन्द्ल्यपि सतु 

कारेणावरुबिता तत्र तत्र भ्रीधराचायंमतमधिक्षप्तुं सेतौ । तथाहि 
प्रणम्येव्यादिकारिकारीकने श्रणम्येत्यत्र प्रशाब्दोपादान प्रकृष्टा नतिः 

कतैथ्येति हिष्यशिक्षाये, प्रकषश्च भक्तयादिः तत्रोपसगेस्य वाचक 

तेति केचित् ( १० ३ प० २० ) शयत्र केचित्पदेन श्रीधराचायं एव 

गृहीतः कन्द्द्यां भक्तयादि इपप्रकषपदा थाल्केखस्योंपलभ्धेः । पव. 

म्रेपि । कचित्तु "पदार्थानां धमौस्तेषां सद्ुहः प्रवक्ष्यते प्रकृष्टो वक्ष्यते 

इत्यथ इति केचित् , तन्न, उपसगांथस्य प्रकषादेधोत्वथ पएवान्वयाव्' 

इत्यादौ तूदयनाचायैमतमपि दोषोद्धाटनद्ारेवोद् धूतम् । कचिच्च 

प्रा्चीनम्याख्यानानां भाप्याननुसारत्वात्तानि दूषयित्वा तदनुगामि. 

व्याख्यानमपि छृतं पञ्चनाभमिश्रेण । उपसखगेशक्तिविचारो मङ्गलतत्व- 

विचारश्ाचा्मतस्य चिन्तामणिक।रगङ्गेशापाध्यायमतस्य च सं 

वाद्प्रदशेनपूर्वकं यथा निबद्धः सेतो तथा नान्य माप्यव्याख्या्- 

पटभ्यते । 'तच्चेदवरचोदनामिव्यक्तादमोदेव' इति भ्यव्याख्याः 

यां ् ानकमेणो्वकल्पिककारणताखण्डनम् , प्रासङ्खिक वेदान्ताः 

मिमतनिःञ्रयसनिराकरणम् , नैग्ायेकाक्तमुक्तिपदाथेमण्डन च या. 

इश्या प्राया पद्चनाममिभ्रणोदूधृतं तेयाभ्यं तत्कालीनो महान् ने- 

याविक आसीदिस्येव न किन्तूक्तप्रकरण एव ननु ल्ानमेव चरम-ज्ञा- 

नाश्निः सवैक्माणीतिवचनेन निखिरमीकोणवाणीवण्यमानगुणगण- 

मुङ्कन्दवदनारविन्दमकरन्दवृन्दायमानेन जातामिषकतया लब्ध्वा बल 

तं ग्यपनेभ्यतीति' इव्यादिकविहृद याहादिनिबन्धदशेनेनानु पदमेव घ्य- 
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नायाः पदाथीन्तरत्वखण्डनावसरे उरटडकःतेन (१९)अलङ्कारभास्करकः।ः 
व्यप्रकाराप्रकाश~शरदागममनोरमा-एकावटीविवरणाख्यसादिच्यन्र. 
नयचतंपए्यकतेत्वेन चायमसाघारणःकविरप्यासीदित्यवधार्यते। अभा- 
वनद्धिभागयोरभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्व वेशोषिकराद्धान्त इति प्रति. 
प्रादयता सतुकारेण नन्यनेयायिकसचैदया वि्िषए्ाभाव-व्याधिकरणध. 
मःवच्छिन्नामावयानिवेचन प्रच्याकाचीनमतयोः सारमुद्धृत्य पराभि. 
मतानां मद-शक्ति-शु्यादिकारणत्वान्तानामेकोनविश्ति पदाथानां 
पदाथ(न्नरत्वखण्डन च (प्रासाङ्गक) यथा प्रखरपाण्डत्यप्रोदढ्य। वि- 
हिनंन तधेतरणनि सतुर्खकां पटद्धिः स्वयमेव ज्ञास्यते । पथि 
दीत्वस्य रारीरागम्भकन्रत्तत्वानुमनि---ननु द्वभ्यत्वन्युनच्रत्तिजात्य 
नभूनव्रत्तिःेव द्वव्यत्वन्युनवृत्तिजतिसमानाधिक्ररणाल्यन्तामावाप्रति 
खागन्ठम्, नय्च उारीरेलरमात्रारम्मकत्वे नाम्त्यव हारीरावयवेऽसः 
स्वात्तथाच कथ वयामचाग दति चेन्न (प° २१४। पऽ १२) -दत्यादिग्र- 

न्थे नव्यनेयायिक्रग्रन्थरनचनाविधायाः सम पम्मात्तस्य नव्यनेयायि- 
कन्दिऽपि न कम्पाचाद्वेमतिः स्यात् इदि वभावयामः। 

व्यो मवतीकारा (र)क्निवादिव्यिवाचायामस्तूपोद्धाते वःव्ल्ायनमा- 
ष्याक्तगोत्या वेदान्तिप्रत तत्र तत्र सांख्यमतं च निराकुवन्तोऽपि वि. 
दोप्रवः सवेच्र वोद्धमतमेव स्यकक्रुर्वन्तस्तन्पतानिरसनापदेठोनव धशस्तः 
पादमाप्य विवरीतुमुद्ुक्ता बभूवुरिति मन्यते । क्चिस्त व्याख्यान्तः क | 4 
रसेटक्षण्यन भाष्य व्याख्यातवतां व्यमवतीकारेण विलक्षणप्रतिभा 
काटत्वमात्मनो व्यक्तीकतप्। "पव घर्मेविना धर्मिणाप्रहेशः कृतः, इति 
भाष्व्रटकाप्रान्ते "अन्ये तु धमः सह घामण उदशः कतः । केनेति ? 
विन। पक्षिणोटकन । सामान्व्ञब्दश्च विशेषे वतेते प्रकरणादिति हु 

"~-------------+~~-----~-----~----~-~----~------------ -------~--- ~~ ------ ~~~ -~----------------- ~~~ ~~~ 

( १) काञ्चीसंस्कृतप्रन्थमालायामधुनेव प्रकाशितस्य शरदागमसहितचन्द्रालोक- 
स्य प्रस्तावनायां पण्डितप्रवरण न।रायणक्ञाल्िणा साहित्याचायण तु साहित्यतिभगे बीर. 
भद्रचम्पू-शरदागमास्यप्रन्यद्रयमात्रनिमोतृत्वं पद्मनाभमिश्रष्य्न तेवोद्धृतमिति सतु- 
दशेनेनावधायेते । 

( २ ) इदम्पूवाश्रमीयं नामेति शिबद्वैतदपेणस्थपट्टवलीप्रददौनेनावगम्यते । श्री- 
गुरुसिद्धचैतन्यश्शिवा चार्येण दीक्षग्रहणान्ते प्रदत्त प्रसिदन्तु व्योमशिवाचार्येति नाम । 

अन्तिमन्नम एव व्योमवस्येतेर्निममे । वेशेषिकदशेने सप्तपदार्था (रक्षणमाला) शिवा- 
दरेततिद्धान्ते शक्तिशदोहश्वेति निबन्धद्रयमप्येततकृतमन्यत्र सुद्ितम् । 



भूामक। । 9 

वता" त्यादिनेदेश्रकरणोपस्तंहारे ( १० ११४ प० ६ ) तथाविध. 
व्याख्यानदशेनात् । परीक्षाग्रन्थे स्ैत्र लक्षणपदग्यावृत्तीतरमेदानु- 
मानप्रणाङ प्रद शैनपृवेक तत्तत्पदाथसःद्वावे प्रमाणादिविचकः कृतः ई- 
त्येषा रीतिराश्चिता व्योमशिवाचार्यणेव । यद्यपि प्रतमाष्याथ, 
साघकग्रासीङ्गकाथेसाधकभ्रमाणादि्रतिपादनं व्याख्यान्तरेषु समानम् 
यथा सष्टिखंहारनिरूपणावसरप्राप्न इंदवराचुमानादिवणनं किरणा 
वल्याम् (स्यादेतत् सवम तदाभ्वरसिद्धौ सम्भवत, तत्सिद्धावेव कि 
भ्रमाणामेति चत् , तद्रहुत्वपि किञिदुच्यते-शरीरानपेश्चोत्पत्तकः बु- 
द्धिमत्पूवकं कारणवस्वात् यत्कारणवत्तद्वुद्धिमप्पृर्वंक यथा रथः 
तथा चेतत् तस्माद् बुद्धि मत्पूक्कमिति"। कन्दद्याम्-"कि पुनरीदवरस - 
धावे प्रमाणम् ? अगमस्तावदनमानं च-महाभूतचतुष्टयमुपलञ्घि 
पचक कायत्वात्, यत्कायं तदुपलन्धिपत्पृवेकं यथा घरः, का चम. 
हाभू7चतुष्टयं तस्मादुपरन्धिमत्पृवकम' इति । तथापि व्योमवस्यां 
नमु सचमतद्सबद्धम्' दृदवरसद्धाये प्रमाणासम्भवाद् ¦ तन्न, अनु 
मानागमाभ्यां तनस द्धा वसिद्धेः तथा चाचुमानम्-क्षित्यादिषु स्याष्टसं 
हारो करतृपूवेको । अथ सृष्टिसहारयाभूतप्वप्रसिद्धरनमानाभाव इतिं 
चत् । रचनावच्छन तात्सद्धः ( प° ३०१ प० २७ ) इत्यादिना प्रकृत 
भाष्याक्चराथसङ्खतमवानुमानं प्रद् द्वितमिति विद्ोषस्सुक्ष्मध्राहाप्रर- 
भयुद्यः । पद्मनाभमिश्रस्तु अत्र न्यारकुखुमाञ्जल) मचायचरणसक्त 
मयुरुध्य वदामः दत्यादिना ( प° २९१ प० १५ ) किरणावट्युक्त मवा 
वरुव्येश्वरसाधकानमानरीतें प्रदहिनवानिति न तत्राप्यय चाषः 

पचमुक्तविशोबेरक्छष्टस्यास्य व्योमवतीन्याख्यानस्य माष्यसा- 
सिपर्य॑न्त दिवादिव्वदिवाचर्वैगयीख्यातत्वात्कन्द टीवद्धोद्धमनस्य ख- 
ण्डितत्वाच्च केनाप्येशन न तताऽपकर्पं इति स्वयं वेत्स्यन्त विदां 
इत्यलटमतिप्रसङ्गन । 

वाराणसेय अगस्याश्रमः। 
ए दुण्डिराजजास्नो। 

आषाटङृष्ण १ दानो सं ०१५८६ 
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“मङ्गलस्य सप।पिजनकतवमद्कीकुवत। प्राच मतस्य विवेचनम् । तेऽ 
रक्तप्राचीनमतलण्डनप्वंकं नन्यमतपरदरंनम् । पे 
प्राग्यमतेन गद्लतकव्रनम् | से 
मड रन्वविच।रः । म 

विधनतसगोमाव त) दुतम ५ ि्कसर्कखपक्षसण्डनस्पोपसंहारः । ते 
हतुयदस्प पौनरुक्व्यशङ्कानिरासः । से 
व्ोमवत्युपोहतिनित्ेपनकरदथयभु ! -तोण 
एञ्चितयोश्षिचिःरः । उव 
पवःमाद्क्रयःयःस्तन्तानवन्मक्हतुचःमेति मतस्व र्दन | 
आनन्दण्ट्यं मेक्षमद्यकुकतां वेदान्तिनें मतस्य विपतः। 
सर्व्यमतोकतनिःश्रयप्तसाधननि करणम् । 
बद्धमर्तबिद्धनिःप्रेयप्तपद्श्रलण्डनम । 

 जेनमतीयनि प्रयश्षयुक्ति निरःघः। 
वेद्न्स्येकदेश्नान। शब्द् ् रतवादनश्च मतेन निग्रेयक्षपरिहारः। 
षटपदाथेविन्ञानातनिःप्रयक्तामिति मतस्थोपपतहारः। 
काणद् प्रथमसतूरद्रयस्मेवोपवगनमा्म।ष्यरलोकेनेति भरदशंनम् । 
प्रणम्येव्यस्याविथवाथवगंनम् । 
घमविदश्यषाच्छास्लपारसमातिरिति कथनम् । 
द्रउ्यगुगेत्यादिनिःश्रयषहेतुरेति माष्यम् । 
यक्तमाष्परे जगदीश नप्रख्यःनष 
सेतुञ्प्रःख्पानम्। 

तत्त्वपद्नेतरमदग्रहग केर्णावरी वितेधपष्ि।९. । भ 
भावोपार्जनतयाऽमावमरहणान्न पृथरगुपपेस्ट्यानममावस्येति वनम । तपण 
तचचेदवर चोदनेदयादि भाष्यम् । 
तस्य जागदीश्ी । 
वेनञेषिकदशोनान्मेक्षपरत्िक्रमवैनम् । से 
ानकरमेणो्मुक्त) वैकल्पिककारणतापश्चणण्डनम् । पे 

4; 



विषयानुक्रमणिका । ९ 

विषयः ॥ पण पै 

परंपरया कर्मणे निःप्रेयक्षहेतुखस्थापनम् । से २२ 
वेदानमिमत्तनिःभ्रेयक्षपदारधखण्डनम् । प ,, १७ 
सांख्यस्वीकृतमुक्तिनिरासः । से „ + २० 
अजामिव्यादिशुेरनेधायिकमतेन व्याख्यानम् । पत० २४ ३ 
्रिदण्डिन्यापिमनामेद्मुक्तेपदाथखण्डनम् । सेः २५ 9 
निच्यघ्ुलामिनव्याक्तेमुक्तिरिति मीमांसकमतनिरासः । से व, 

आ्महानिरमुक्तिरिति वादिना माध्यरमिकानां पतस्य खण्डनम् स ,, ३२ 
चावाकमतामिप्रतपुरुषाथस्य निराकरणम् । से ,, २७ 
सैजान्तिक योगाचार् वैभाषिक प।खण्ड-दिगम्बराणां मुक्तेपदाथंस्य खण्डनम् । स> ९२६ ९ 

मरामाकराणां दुःप्रागमावरूपमुक्तनिंराप्रः । से , १३ 

दुःलःत्यन्ताभावस्य पुरुपराथसमाननां नेयायिकेकदेकिनां मतस्य लण्डनप्र । से° #: ३१ 
्ाद्धरमत) मित्रेतश््यापवगस्य निराकरणम्र । मे० 9 
कणादादरस्वाकरत मोक्षपदारथं प्राचां विरोषप्रदङ्मनम् । से "८ 
नग्यनेयायेकामिमनमुक्तिपदःप्रवर्णनम् । से” , २५ 
नेयायिकामिमतपुरुषाथस्यापुरुषा्थसे नवविधहेतुलण्डनम् । से० २८ २ 
पर्वघुक्तेरभावेन सवसाधारण्यामावत्कथं दुःखष्वैघ्रूप मोक्षस्य पुरषाथलमिव्य्षिपे सष. 

मुक्ते साधनम् । पे ३० २९ 

अभ्युपगमनिद्धा-तकषिद्धतयाऽभावानामपृथग्वणनकथनम् । से ३२ २५ 
माक्षजनकन्नानाकारवर्णनम् । से ३३ १ 
सग्रहा तत्त्वन्तानमि्यत्रावधारणानुपपत्तिश्द्भासम)धानम् । स्यो ५ 
द्रव्यादश्ामाष्यम् | ,„ १९ 

उक्तभाष्यस्य जामद् त्पास्या। > २४ 

अयेत्यत्र सामान्यान्तानां स मवायवितरोषयाश्च प्ररनप्रतीत्यमिधानम् । मे° २४ ९५ 
त्रिविध एवकाररक्तिविचारः । से० ३५ २४. 
अभावादिपृथिव्यन्तेःवन्तभवि) समवादतिरिक्त तमो द्रव्यभिति मीमां्तकमतसिद्धयुकरपद्- 
शनम् । त° २६ र 

उक्तयुक्तेवण्डनम् । से ३८ २२ 

तेजो भावत तमस्तदभावन्व च युक्तिवणनम् । ० ४० १३ 

आरोपिते नीके पं तम इति कन्दलोकारमतस्य खण्डनम् । पे” „, ३० 

वस्तुतस्खिव्यादिना कन्दलीकारमतपोषणम् । पष ४१९ २८ 

आन्लोकन्ञानामावस्तम इति प्रःमकरीयमततवणडनम् । प° ४२ १५ 

निष्कृष्टतम.पदाथेलक्तणम् । स ४२ २ 

रोटपरकाशकयावन्जेरूपामाव एव तम इति प्रगल्ममश्टचर्यायलकणम् । से ,, ६५ 

छायाऽवतमक्तन्धतमपानां भदः । स° + २१ 
गुणवदुद्व्यषु अशभ्युपगमातिद्धन्तानङ्गीकरे युक्तिप्रदशञनम् । „^“ २६ 

हपर्पग्ाद्याती स्क द्रभ्यमनङ्गीकुवेतां विज्ञानकादिनां मतम् । (उ्रो°) ४४ ६ 

उक्तमतखंण्डनम् । व्यो „; १४ 

्रभ्यादीनां परमार्थघ्त््वसाधकातुमानम् । (भ्यो ०) | ४६ २२ 

छायाया द्रव्यखसाधकानुमानस्य खंडनम् । ग्यो° ¢; 86 



१० विषयायुक्र मणिका । 

पिषयः 

गुणावेभागमःष्यम् । 

उक्तमः्य्य जागी । 
अदृ्टत्वजातिसम्भवेपिं धम॑त्वादिनेव विभाग इय्याचार्ममतम् । ० 
व्यक्त्यभेदवदयोग्यत्वाञ्याप्यवृ निवयोज।तिसाधकत्वकथनम् । त° 
गुणानां निरणव्वप्योपचारकमंख्याग्यवहारस्थापनम् । व्यो ° 
उशक्षपणव्यादि कमविभगमाष्यम् । 
तस्य सूक्तत्य।्या। 

गमनाद्य इयस्य भाप्यस्य द्विविधप्रोजनाप्रदशनम् । से° 
सामान्यविभागप्रदशकमेष्यम् | 
सूक्तध्याख्यानमुकनमाष्यस्य । 
सामान्यलक्षणम् । स* 
घटादि शर न्द्वाच्यृत्वादेनामनुगतवुद्धिनियामकस्वानेरसपूरवकं तन्नियामकजातिपदारथ- 

स्थापनम । स 
स्वरूपसत्वनव सत्सदितिव्यवहःरसम्भव र्कं सत्तयति प्रवपक्षस्य समाधानम । से० 
वित्रोष्रपद्ाथदेशभाष्यम् । 
तस्य सुक्तेव्याख्या | 
विशेषलचचेणम् । मे” 
अस्यन्तन्यावृक्तिबुद्धिहेतुत्वामन्धन् किरणावली पप्रदशरनम् । (सप) 
नित्यद्रभ्यरष्वेव वृत्तिरन्यासरत्धःरणप्रदरीनम । व्यो 

समवायमाष्यम् । 
तस्य सूक्तष्याष्या | 

अभावस्यापि वेता्चःख्यसम्बन्धःपत्या समवाये आक्षपधदपनम् ¦ (०) 
गरन्थकतृपितृकृतमुक्ताङपसमाधानम् । ° 
अभावावभाग आन्नेपः । मे 

तत्र अभा्वीवभागप्रदशेनपरूवेकं सामयिकाप्यन्तामाववीदमतखण्डनम् । मे 
क गद्धेशोपध्याय्रोदयनाचार्ययोमैतेन विक्ञष्टामावपदृङानपूतकं तस्य प्रागभ।वादावन्त- 

भःवपद्श्नम् । से० 

सम्बन्धास्यन्ताभाव एष विरष्टभाव इत मतस्य खण्डनम् । मेण 

भदस्यान्प्रप्यवृत्तित्व खण्डनम् । से° 
चिन्तामणिकाराचाययेः मतेऽरुचिप्रद रनम् । 
स्वमतेन विष्ट भावस्वरूपपरदश्चानम् । से० 
त्याघकरणयमौवच्छिन्नधरातियानिताकःमाषवादि पतद् ० । स 
उक्तमतेखण्डनम । स 

उयासज्यव्त्िप्रतियोनिताक)मादखण्डनम् । ० 
सामन्यःभाषस्थापनम् । स° 

गभावप्वस्रयोरनादित्वानन्तन्वल्यःपनम् । ष? 

अमावविभागाक्चपसमाधानम् । से० 
मेद्य पदार्थान्तरत्वखण्डनम् । 
शक्तेः विभागादिभदग्रोनपूर्ैकं पदःथ।म्तरत्वस्थापनम् । से” 
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विषयासुक्रमणिका । 

विषयः 
शाक्तेपदाथलण्डनम् । से 
उ्यश्योः पद्ायातसिक्तिवे युक्ति पदर्सनम् । से 
शुश्यश्चत्याः स्वस्त्यवणनपवकं तेय): पदाधान्तरयग्वण्डनम । पे 
मावनायाः पदायन्तरव्ववादेमनिंसकमनप्रदङनम् । 
दा्यार्थमेदेन द्िविधमावनायाः पदाधन्तिरवलण्डनम् । 
स्वत्पस्य पदाधान्तर्व युक्ति तद् शनम् । से 
उक्तयुक्तेखण्डनम् । स” 
सागकचस्य पदाथान्तरलव।॥दमतमदशनम् । से9 
उक्तमतखण्डनम् । 6० 

वै ्ाश्यल्य पदार्थानतिरललण्डनम् । से 
समूहस्य पदाथान्तरएतवलण्डनम् । से 
प्रकारिलस्य पद्ाधान्तरत्व युक्ते +दद्रानम् । 
उक्तयुक्तानर् तपूवक परक! त्वखण्डनम् | 

जताततायाः पदाधन्तरतलण्डनम् । 
सख्याय) गुणेऽन्तनीवपदश्चनप्रूवफ पद् शन्नरखलण्डनप । 

सावृम्यस्थ पदाधान्वरवलण्डनाय प्राच्याव॑चोनयामनन तत्छवश्पवगनम् । पर 
वंस्ादृङ्य्यापि पदाथान्तरत्खण्डनम् । 
जातिरूपतय। तारत मन्दखयोः पदायान्तरयग्ण्डनम्। 
आधाराधयमावस्प पदार्थातरसे युक्तिपभरदश्र॑नम् | 
स्वरूपसम्बन्धविगेषरूपतया तथोन पदाधान्तप्वामे्यनप्रपेगोक्तयु.क्ततण्डनम् । से° 
अभावव्वस्य जाव्युपाघ्यादिरूपतायः अतम्मबात पदःधान्तरव्वं इति मनस्य 

प्रदशनम् ¦ भेण 
अमावलस्य अलण्डप।यिरूपतवेव निवहे न रदाथान्तरवमव्यमितयेगाक्तमतस्य त. 

ण्डनम् । 
उक्तानभिप्रःय पूर्वचायंप्रमाणव्रदरोनम् । 
अभावस्य तलान्तरस्वमनङ्धीकुवतां प्रामाकरणां खण्डनम् । 

तयजनावृत्तः पदायान्तप् अठेकणरकागायुक्ते +द्शानम् | | 
व्यङ्घाथस्थानुमानव॥ मतोति्तम्भवान् व्यजन पदाश्ान्तरमिति आभिपरायणालद्गत्क 

तखण्डनम् । 
स्कोटस्य वेयाकरणमतन पदाथान्तरतम् । 

स्कोटवादखण्डनम् । 
सस्मम्यादायाः १दाथन्तस्तानेरास' । 
पुस्त्वाद्ः पदायातर युक्तप्रद् शनम् । 

शान्दुघंस्कार एव पुल्वाटरीति मतृहिः माण्धनोक्तगुक्तेण्डनम् । 
विद्नोषणसोपलक्षणयः पदा्यान्तरस्वत्यवस्यापनायामपर। मतान्तरेण तण्डनपूर्कं ६३९१ - 

व्यवस्थापनम् । 
प्रस्याय्यव्यावृत्यपिकस्णतावच्छेदकं व्यावतंकं विशेषणम् अतथाभूतं च व्यावतकमुपल- 

चणमिति मतान्तरपदश्ेनम् । 
उक्तमतीयलश्षणलण्डनमन्याम्यलक्षणएण्डनञ्च । 
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१९ विषयायुक्रमणिका । 

विषयः ० प० 

विद्नोषणोपलक्षणोपरंजकमेदेन नविधधमंलक्तणविभागपूव॑कं तस्य पदाथान्तरःबणलण्डनं 

िद्धान्तमतेन । ९१९ २९ 
कास्णलस्य ततवान्तरतक्षेपक्षमा षानम् । ९१ ९४ 
कारणत्वस्य जत्यादिरूपस्यासम्भवात्तत्त्वान्तरते पवंपाक्षिण आक्षेपः । ,„ २३ 
आकाशो प॑चन्यथािद्धिमदशनम ; ९२ ४ 
तृतीयान्यथािद्धिकषाधनपूृषैकं प्रन्यकतृपितु मतेन कारणत्व नेवचनम् । „ २४ 
परथमान्यधारक्तिद्धिपदाधविचारपूकंथुक्ताचप।प हारः । ९४ २७ 
कावरकराणनावध्य स्वरूपसम्बन्ववि शेषह्पलामितरयेग समाधानम् । ५६ १८ 
स्वरूपकतम्बन्धस्य पदाथान्तरलामेषर धरणाक्चपः । „ २२ 
उक्ताचपसम।धानभ् । ,„ ३० 
तत्तदन्तग्रोः पदःथान्तरतवाक्चिपः । ९७ २५ 
मभावत्ववत्तत्तदन्तयोरखण्डेपाधेवस्थापनम् । ९८ १९ 
समृधनुभवयोः समानविषयत्वानुरोषेनाभिनयात्तत्तदन्तयानं तक्वान्तरष्व५।त ।चन्त।- 

मणिकृम्मतम् । ९९. 
परवैकालावास्थितव्वं तत्ता वतंमानकालसम्बन्ध इदतेति वस्तुतस्विव्यादिन। स्थापनम् । १०० ३ 
गोतमोक्तानां परमाणप्रभेयादृश्चोडपपदाथनां द्रव्य दवदधद् वतर कपदाभ-तरप्व- 

खण्डनम् । „ १९ 
द्रव्यगुणकमपमान्याटप्पदाधचतुष्टयवा दनो तातैनमतस्य वण्डनम् १०४ ३० 
द्परगुणकम्तामान्यख्यास्मवायततदृरवशक्याल्यष्ट ददा थकादनतवण्ड तप् । १०५ 
एकादङापदाधवादिपाभाकरफदेरिच-द्रमतलण्डनम् । ,, ४ 
द ् रापद्।धवादेमहाणेवकारमतलण्डनम् । „ १३ 
सांख्याभिमतपंचविशतिपद्ाथलण्डनम् । „ १६ 
कायकरणयोगावीषेदुःब)र्पपंचपद््थंवदवाञ्चुपतमतण्डनम् । ,„ २१ 
परधिन्यदिवाय्वन्तप्रवयक्षपदाथचतुटयवःदिचवौक मतणडनम् । ,, २७ 

 एकविशतिगुगवादिपरामाकरमतश्य वश्तिगुणवःदेवदे'नेमतध्प च खण्डनम् । १०६ \ 

पचस्कध।त्मकजगतस्रयकादबौद्धमतलण्डनम् । „, २२ 
गधादेपचगुगात्मके जगादृते वादिनां सौगतानां मतस्य लण्डनम् । „ १० 

ज्ःनपिषयाख्यपदाशद्रयवादिवमािक वैत्रानिकमतयोः खण्डनम् । „ ३२ 

ज्ञानमात्रस्पाथलमंगीकुवतां योगाचाराणां शुन्यं तत्वं मन्वानानां माध्यमिकानां च 
खण्डनम् । . „ २८ 

दुःरपरमुदासच्तगिकतानिरोवाख्वपद्'धचतुश्यवादनां केषाचदवैदिकषानं मतस्य 

तण्डनम् । १02. 
पालण्डेर्दिगम्नरेशचःभेमतानां पदाथानां खण्डनम् । त° ५ 
पषमवायलसणे पद्भ्यावरानेतद्श्नम् । उ्यो० „ १६ 
पदायरेशोपसहारभाप्यम् । १०९ ९ 
खक्तभाध्यस्य सूक्तेव्याण्यनम् । ,» १० 
उक्तमाष्योपषंहारःऽप्रा्यन सेतुप्रंयस्य प्रथमकिमागसमातिपरदश्षेनम् । „ ४ 
उक्तभाष्यस्यावतरणप्रद्शनपूर्वकं षडेव पदार्थ इत्यव धारणस्य धम्युरशे शार्थकत्व- 

कथनन् । 9१ ३९ 



विषयानुक्रमणिका । 

विषयः 
धम।णां निव्यसानिच्यत्वविच।रः । 

(.२ ) साधम्यंप्रकरण 
पटूपदाथसरापर््यनिरूपकभाष्यम् । 
तस्य सरूक्तग्याख्धानम् । 
उद्यनवधभानमतनास्तिवल चण निराकरणपूरकं स्वमते नास्ति्वलकषणपरदश्षंनम् से” 
अभिधेययन्षेयलादीषवचनम् । व्ये] 
निस्यद्रञ्यातिरिक्तपद्ाथेस।यम्धमात्यम् । 
उक्तम) प्यस्य जागद््री। 

आग्रेतत्वाव चरे वधमानापाष्यायमतखण्डनपृवैक भात्यापप्रतस्य स्वमतस्य 
मदशनम् । ते 

चकारगृहीतनिष्करियताधम्बरप्रदु्नम् । मण 
प्रास्मिकं पिभाजकापापिवणनम् । ० 
अ।स्तवस्य ज्ञानेऽन्त्मावभदरानम् । व्यो 
समवाय मावप्रव्ययस्योपचारिकिव्वकथनम् । व्यो 
दव्याद्पंचपदा्थदाषम्यभाष्पम् । 
उक्तभाष्यपूक्तिः। 

अनकलस्य जातिघटितः पारेषकृताथः। सः 
गुणादिप्चपदाथसाधम्यम।घ्यम् । 
उक्तभ)प्यस्य व्याद्यानत्रयरम् । 
मतान्तरेण निगुणल्निन्तरियव्वय्रार च॑स्तखण्डनं च । व्या° 
द्रपाद्यस्राधम्यनाध्यम् । 
रक्तमा्पस्य जागदु्रो | 

वि्रोषणतायाः शाःन्दुबोघाकप्रयतलण्डनम् ; स० 
धमाधर्मजनकव्वस्य परिस्कृताथवदृ्नम् प° 
धमीदिकनकत्वं च व्य्तानामवन तु जा्व्यादानापराति वणनम् । सेर 
समव।यादेषु सदिति प्ररययस्थैपच।र्कलवगनम् । व्यो०। १६५ 

सत्सादतिव्यवहारस्य द्रत्याादेवत्तामान्याद्ष्वापि चुख्पतवं मन्यमानानां मतं तस्वण्डनन्च। व्यो 

अ्धुक्रियाकात्विन सत्वमङ्गाकु3तां शाक्यानां मतस्य खण्डनम् । व्यो ह 
क।रणवत्पदाधताधम्यभाष्यम् | 
उक्तमाष्यस्य सूक्तिपेतुभ्यामवतीन्धाख्यानम् । 
कार्यत्वलक्षने सत्तानवेशस्याचायानिमतश्य वेयथ्यभदरहनम् । ० 

काललक्षणे सत्ताया विगरोषगस्वऽतिपरसद्भशदद्चीनपूषकमभूूतव। भवनरूपकार्यवस्य 

खण्डनम् । व्यो 
क।रणव्वक्षाधम्यभाष्यम् । 
उक्तमाष्य सकसेतुव्योमवतीग्याख्यानानि । 
नत्यद्रभ्यातिस्क्तिन।ं इञ्याभ्रतलसापम्यपरं भ्यम् । 
उक्तमाष्ये जगदीश्ची । 

द्भ्य पषमवेतववश्राष्टा्यकथनप्ूवंकमाचायभतपरदङ्गनम् । से 
सामान्याद्षियसावम्यपरंमाष्यम् । 

५६६ 
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१४ विषयानुक्रनणिका। 

विपयः ० 
उक्तभाध्यस्य स्तूक्तः। ५ 
मतान्तरग बुद्धलक्षणव्वश्ञन्दाथलरडनपू्कं वर्धमानोपाध्य।यादिमतेन तद्थकथ- 

 नप्त् । स्र 

अक'्यत्वपदेन सामान्यादनिमनादिच्वत्ताधेनम् । से १३५ 
अकारणत्वानेव्यवशन्दाथ कथनम् । प्त १३६ 
सामान्धविशेषयोरनवस्यारूपहन्योर्निःषामान्यसधरय)जकत आक्षेपः । भ१० = 
उक्ताक्षपक्षमाघानम् । १२७ 
अनाद्ः प्तानान्यादेरच्छेदहेखभाषादुनन्तवपरद् शनम् । १६३९ 
चकारोपात्ते गुगकमगोरसमवाधेकारगत्वरूप सवर्म्यऽपमता यिकारगपदायक्रथन्नभ् । १४२ 

स्वात्मसत्वादिन्द। थव्याष्पानम् । >पे। ९१४२ 
परायन्यादेनवद्रत्यसाधम्यम।घ्पम् | १४५ 
उक्तमाघ्यस् सक्तः । 
ञपक्तिविरोषस्य जातेवशषव्थजकवे स्वभाव एव शस्णमिलचायाशपमदङ्नव् । ०१४५ 

द्रव्यत्ज)तिसःधनम् । पे । 

अवरकतरभदस्तुल्यत्वमि।त किरणावर्लाक त्का तानां शक्लयमेदा दीनां जातिदूष कले 

११ 

आष्षपः । स० १४६ 

उक्ताक्षेपस्माधानम् । न° १४७ 
स्वत्मन्धारम्भकव्वकाय्रकारणावेर प्रव श्दा्थः | से० १४८ 
विभागस्य द््नाङ्राकन्वलण्डनम् । प° १४९ 
प्रथेव्य।दिषु द्रव्प्रवे निजा श्क्तिन तु सामन्वमिने मनन ण्डतम् । ग्पो० | १६४ 

कायकारणावितेषित्वं नकानां प्ाधम्यंमातरं न लक्षणमिति कथनम् । ५५१ 
1 

भवयववद्रत्यातोस्कानां पाधम्यमाष्यम् । १९५२ 
उक्तमाष्यस्थपद्ाथकथनम्। (घू०से० त्यो) , 
क्षिच्यपतेजवायवात्ममनसां प्राधम्धनाष्यम् । १५६ 
उक्तभ।प्यत्य।ख्यानज्नयम् । 
परयिव्रीजलतेज)वायुमनस्त साधम्थ॑भष्यरम् | 
उक्तमाप्परस्थपद्।थकथनम् । ( सू? प०् श्रो ) 

(9; ५ (^, 

मकाशकालदिभात्मनां सपपम्यमाप्थमर । 4 
उक्तभाष्वर सूक्तिः 
आकार घटादापःरखप्रतिषेषः । घ । १५५ 
स्वसयोगिष्मानेद् शतमित्यत्र योगे श्न्दस्यापच।रकतपोगपर्वलग्डनम् । व्मो०- १ ५६ 
पृथिन्यादिपञ्चकभारम्यभाष्यम्। 
उक्रभ।ष्जागद्। २) । 6 । 
परूतत्वस्य जातितनिपसद्र। निषकृशथप्र शनम् । से , 
अनुंगनेबुद्धः सत््वादू्ूतखश्य सामान्यप्वत्यवस्थ।पनम् । तो) १५७ 
इन्दरियागामपाप्पकरस्विलण्डनद्रातऽमातिकयानेपक्लः । व्यो १९८ 
प्रयिग्यादिचतुष्टव्ताधम्धंमाष्यम् । १६० 
उक्तभाष्यत्पाद्याननयम् । 

पुथिव्यादित्तयक्षाधम्प्र॑माष्यम् । १६१ 



विषयानुक्रमणिका । 

विषयः 

उक्तभाष्यस्य सरक्ते सतुव्योमवतीव्याख्यानानि | 
पुथ्वीजलसाधम्यमःघष्यम् । 
उक्तमाष्यस्य व्याख्याम् | 

भूतात्मनां स।धम्यमाष्यम् | 
तस्य जाग्द्क्री। 
विोषगुणन्वस्य जातित्वाया्ीनरापद्ररा स्वमतेन तदुर्यभदर्भनम् । ते 
वधमानकृतविदराषगुणङब्दर्थभ् क्नद्रारा तस्य लग्डनम । भे 
क्षिव्युदकःस्मनां साधर्म्यमाध्यम् । 
उक्तभाष्यत्य'ख्यानत्रयम् । 
अ कारात्मनां पाधम्य॑भाव्यम् | 
उक्तभाष्यत्य'ख्याने आचायमतलण्डनम् । मू० 

अन्न प्षाणकपदघाटरतस्य सावर्म्यन्दरस्य प्रश्नम् ¦ तपरो 
दिक्ालग्राः साधम्प्रमाप्मम् | 

रक्तम।घ्यरे वय्राख्यानज्रयम् | 
मर्पतिपात्तमतां माघरम्यमाष्यम् | 
उक्तभाष्य व्याख्यत्रयम् । 

क्षितितजमोः साघम्यभाष्यम् | 
डक्तभाष्यस्य सक्ते सतु-पामवतीन्याण्धानान् । 
साधम्यभकरणोपकहारमाष्यम । 

विपययात्साधम्यपरदङ्जनपूवफ् दरितीयमागसमािः | मे 
प्रधिकीनिरूपणमाष्यम् | 

उन्तभाष्यस्य सूक्तिः। 

गाम् प्रत्ययस्य साधकयक्रधनम् । सथ 
प्रयिवीलवजात्तिसिद्धः। 

प्रधिव्यामितरभदमाधफःनुमल्याक्चपममाधानेम् | मे० 

पासद्धिकपक्ततिचरे पूवपक्चपक्षतानां खण्डनम् । से 

अवाच्यत इन्यादना पक्षतापिद्धन्तव्रदश्नप । भर 

दतरभदानामेतेः सःध्यप्रसिद्धावपि न पचचतान्वहानिरिति याभप्रयण पत्तताविच।ते. 
पसह।रः । । 

उक्तानुमते व्यातिज्ञाने।पवातस्थापनद्रार साप्यतरमिद्धपदङ्गानम् । 

अन्योन्यामाववरत्यद्रऽथकरणये ग्धरनायाः समगत वधव्यन्ेच प्रतियािवाग्धनायः 
प्रयोजकत्वत्यवस्थापनम् । प्त 

पृधथव्या व्यवहारसाध्यकानुपितिप्रयोगः। 
प्रकृते पक्चतावच्छद कहेखोरमदप्रयुक्तदाषस्य निरासः । सः 

परथिव्यश्चतुदङग्ागुणवल प्रद शनम् । पते 
चेप्ररूपसाधनप् । स भ 

्छ्च्कतरग्यां चिषरूपारंम इति प्राचचीनमतप्रदेशेनम् । 

चि्स्पश्चस्थापनप्रवकं चत्रगन्धरप्तयोः लण्टनम् । ष 



१६ विषयायुक्रप्रणिका | 

विष्यः 

रूपस्य व्याप्यवृत्तिवान्नीलपीतादोर्षेरोधापमवान्न चित्ररूपस्परनो हति पूषपक्षप्र- 
दशनम् । मे 

उक्तपूर्वपक्चसमाधानम् 1 

पृथिव्यां सख्या दिसत्व प्रपाणप्रदृश्ंनम् । मे 

प्रासंगिक) द्विता युत्पात्तिषिन) विचः । से । 
पृथिवीवृत्तिरूपादीनां स धत्रिकासा्वैनि कत्वाववेकः। पे 

धीप्लामिधानवेय््यस्म।धानम । व्यो 
परयेवीत्वामिसम्बन्धादिव्यत्रामिपदन्यावृत्निपरदशेनम् । व्यो° 

पृथिवीतरभिनेष्यनुमाने पत्तद्रिचारः। व्यो 
पामान्यं शब्दार्थं इति मन्यमानानां जमिनीयानां मतम । , 
उ ्तमतपण्डनपूवक मामान्यवता विनोषस्य शन्दार्त्वस्थापनम् । व्यो 

शक्तेः पदार्थान्तरत्कनेरामपूवकं नजा क्तेरूपत्वस्थापनम् । 

परधवीगुणवाक्येषु वचनसमासादिभ्यावृत्तिपभददानम् । व्याः 
पराथिवीव्रभागभाष्यम् । 

उक्तमाष्यम्क्तेव्याख्यानम् । 
परमाणुसाधकानुमानप्रयागः। सू 
स्तन्बरमते च्रसरेणेरेष 4रमाणुन्व-यवहपप्रदशनम । मू 

अणुपुंजवादेबोद्धमतपद््घनम ¦ सू 

वृक्षादीनां चष्टाभावप्त्रनम । सू० 

शक्रादेरूफाणां जातित्वमर्मकृनतां मत्यं लण्डनम ¦ म. 

पाधिम्यां स्पद्रमनङ्गीकुवतां मतस्य खण्डनम् । स" 
भरस्तरादै। मधानुपलान्धावचारः । मे° 
पप्माण्वाक्षेपस्तमाधानम् । ° 
द्रारीरवन्द्रियःवयाः जा।ततखण्डनपूवकं तान्निवेचनम् । स० 

~ = ८९ = „= भि (न २. ¢ ~ ^~ 

शव्देनरे दूतेर्यादीन्दियलक्षणे ऽ खड (भावे शब्दनरपदस्य वेयय्यरतिपादनम । स 

विकाङ्वकविशेषणतयोक्तपदस्य साथक्याम।त मतस्य प्रदगरोनम् । व्यो 
व्यभिचारवारकतया रान्दतरपद्स्य साथक्यवादिनां प क्षधरमेश्राणां मत्तस्य खण्डनम् । 

५. 

११ 

९. 

च 

र् 

२९ 

१२ 
२९ 
१८ 

\ 

२४ 

९ 

इन्दरियव्यवह।रसाधकानुमानसिद्धमरे शन्देतरेष्यादिलक्ष णमिति मतविगषस्य खण्डनम् । त° २१६ ७ 
उक्तेन्द्रियलक्षे पदव्यावृततेपदशेनम् । ० 
विषयत्वपि्कारः । से 
पार्थिवक्रारीरसाधकानुमानमयेनिजपाीयश्शरोरसाधनं च प्तै° 

अयोनिजपागिवश्चरीरसाघकवल्लम।च।यमतलण्डनम् । से° 

भाटरश्य पाचमेोतिकत्वलण्डनदरेकप्तमवायिकारणकववसताधनम् । से 

प्राणस्य पार्थिवेन्दरयस्वस्राधकानुमानम् । से 
पर माणुपमूहस्यैव घटादितेति सेणातवी दिना स्तिकमतखण्डन् । त° 

आरमव।दस्थापनपूवंकं साख्यीयपरिणामवादस्य वेदान्स्यमिमतविनतेषादस्य च 

खण्डनम् । से 

[| 1 १५ 
२५ 

५ 

£ 

म् ® 

। 

२६ 



धिषयाञुक्रमणिका । 

विषय ? 

विश्ररूपाक्षेपस्माधने । व्थो° 

पथिव्यः षड् वेधर प्त द्रेषिधिमेधानुष्णाञ्ीतस्प शानां साधनम् । 
परम।णु ताधकयुविनतरद शौन पृवैकं तेषां सावयवलसाधकयुक्ेलण्डनम् । 

द्वेधेति विभागादमेदव।दखण्डनपरदर्नम् । 

कायलक्षणप्रधित्यरा धमौन्तरनिरूपणष् । 
पुथेव्य,: कार्यत्वस।धकानुमानम् । 
परमाणुरूपायाः प्रयत्याल्िविध ग्रारौरादकायोमेति मतध्य भद्शनम् । 

मतान्तरेण शारीरलक्षणप्रदरहानपूर्वकं ्वमतनेतसदशनम । 
देवर्षीणामयोानिजश्रीर'स्तिष्वे भमाणपरदङ्रानम् । 
वारीरोत्पत्तिमाक्रथावगनम् । 
इन्दरियाणामितरमेदसाधकानुमानम् । 

प्राणेद्धियस्य पार्विवत्वक्ताधने सूत्रकारानुमतिपदर्रनम् । व्यो 
जलनरूपणमाष्यम् । 

उक्तम।घ्परल्य ्रूक्तत्याख्यानम् । 

जलत्वजातिसाधनम् ¦ ६० 
जले रूपादिगुणसराधकमसूत्राणां प्रदशेनम् | 

निष्कृशटरूपादघाटेतजललक्चषणानां वणनम् । 
जातिविङ्ञेषस्य स्नहस्य जलधमत्वमर्नर्गाकु्वत केषां चतर मतम् । 

अःचा्व्रमतन जातिरूपस्य स्नह स्य खण्डनम् । 

जानिरूपस्नेहस्य ख डन पूवकं स्वमतेन तस्य जलविङ्ञेषगुणसस्थापनम् । 

करकायां संपिद्धिकद्रववस्यापनम् । 

जलीयज्ञरीरादिस्िष्यतिदेश्चः। से 

अपाभमिनरमेदव्यवहारसाधरकानु मानयोः प्रदक्षेनम । व्यो 

शञशरे पाचभौतिकर्ववादस्य तण्डनम । 
बराररेऽन्यगुणानामुपलन्ध्या तेषां निमित्तत्व माघ्नमेक्स्थिव तु समवापिष्वामेति कथनम् : 

रपनस्येन्यत्वसाधकानुमानम् । व्यै° 

तेजोनिरूपणमाष्यम् । 

उक्तभाष्यसक्तिः । 

एुवशस्य पार्थिषत्वे जगदशि्वरसप्रदश्नम् । 

तेजस्व्वजातिपाधनम । मे° 

चक्षुषः प्राप्यकारित्वमते तत्ण्डनं च । 

अनुमानेन सुवर्णस्य पार्थिवत्वसाधकमतमदृश्रानम् । 
उक्तमतखण्डन पृक नेयायिकरीस्या श्वणस्य तेजसत्वस्ताधनम् । 

परास्यमताचेपप्रदङ्नपूषैकं स्वमतेन तन्साधनम् । पते° 

तेज इतरमेद्ताधकानुमानप्रद्ञैनम् । व्यो ° 
तेजसि गुणघद्धावसाधकसत्राणां प्रदशेनम् । 
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विषयः प पै० 

त्ैजततेन्धियसाधकानुमानमदर्नम् । | २५६ २० 
घुवणीदीनं तेजसे आगममरमाणपदृ्ेनम् । व्यो ° २५८ १३ 
वायुनिरूपणमाष्यम् । २५९ १ 

उक्तम।ध्ये घुक्तेग्याख्यानम् । ० ८ 

वायुन्वजातिसाधनम् । से २६२ १ 

स्ूषरद्रारा वाय।यगुणादिक्ताधनम् । ( 

अनुमानन वायोः परव्यक्षत्वसाधकप्राचीन मत्तभददशनम् । २६६ ८ 
उदूतरूपवच रूपस्पक्नौवतव व प्रत्यक्चताप्रयाजकमिति मतेद््येन वाये रभव्यक्षवस्ाधनम्। २६४ २५ 

सायन्यकार्यकारणमावानंगीकारपक्षग मतदयलण्डनपूवकम् वायोः प्रव्यक्षताक्ताधन- 

पूवपक्षः। २६५ < 
“स्वगतेन उक्तपूर्वपश्चखण्डनपूधके वायोरपरस्यक्षखश्नधनम् । २६६ ५ 
स्पर्भालिङुकवायवनुमानपरयोगः । २६५ २८ 
वायुत्ताधकस्पग्रादीनामनुदभतरूपेद्भतस्पश्रंपािववृत्तितामिप्रायकपषपक्षस्य वल्ल 

भाचायमतेन क्षमाधानम् । २६८ 

धराम्दादिलेद्गकानु मानपरकारः से” २६८ २८ 
वायुनानात्वस्ाधकानु पानप्रकारः। मेः २६९५ ॐ 
वायितरभदसाधकानुमानगुणसिध्यादिभदशनम् ।व्ये° २७० १९ 
वायुद्भावाक्षप प्रत्यक्षण तत्छद्रवक्ताधनद्राय कषमाधानम् । न्या २७२ १६ 

अनुमाननन कायाः प्रत्यक्षत्वस्ताधक मतधद्ङ्रानम् ४ ह 

मरस्थक्षस्यापि वायवीयावषयस्य स्पशेदिलिङ्गकानुमानन साधनम् । २५५ १ 

प्राणव।याः पथगामषानप्रयाजनम् । भ्या० १५ = 

सष्टिसहारनेरूपणगभाष्यम् । २७९ २७ 

ख कभाष्यज्ञामदीश्ञीव्याख्यानम् । २७९ ५ 
सृ्टषहारनिरूपणप्रन्थस्योस्थानर्बाजप दशनपूवकं तदर्थप्रदश्षंनम् । २८३ ९ 
धपक्रातान्ते इत्यस्यापवर्गकाल इस्यर्थे हिरण्यगमपदषीेस्यागमप्रमाणम्। ८ रे 

भगवतक्निमू्तपड्के उक्तागमार्थस्तगमनप्रकारः | „, ३१ 
मष्टिकाले मगषतः सेजिहीषामवि युक्निप्रद श्नम् । २८४ १८ 
प्रलये निव्यरूपादोकषीग्राष्टस्यासनः स्थातषदन्य्रदपि स्ष्टश्युपपाद्कं पाकजरूपादययवति 

तीति कथनम् । २८६ ३ 

अनुमानेन प्रल्यक्षाधनम् । २८९ २ 
भोगप्दाथेविचारः । », २१ 
घटदिपरमाणुभ्यो पटारेभेषारणःय ज तिविकेषोऽभ्युपेतव्य इति भातगिकम पूषैपक्ष- 

समाधानम् ) २८९ २९ 
मीमांसकानां मतेन उक्तमृष्टिकतृभगवत्सद्धावक्षपपदशरेनम् । २९० १६ 
कुपुमाजस्युक्तप्रकरणो त क्षेपप्तमाधानद्रारा भगव्त्सिद्धिप्दश्नम् । २९९. १५ 
क्षितिः सक्षतुंका कायलादिव्यनुमनेनेदवरसाधनम् । २९९३ ९ 
उक्तायुमाने परषप्िपदाी तदषिण। समाधानम् | + ९३ 



विषयानुक्रमणिका । 

विषय २ प0 

अत्र लीकाषतीकारवछमाचाय॑मतपद्नम् । २९५ 
मगवत््ाधनेऽन्यविधयुक्ति प्रदरानम् । २९६ 
नास्तिकानां तत्तल्यमीमाघ्षकानां चोक्तयुक्यपेक्षा न॒ खा स्तिकानां वद्वेदान्तेष्वास्थाव- 

तामिति वर्णनम् । 

हेरषरज्तानल्यावच्छेद्कत्वनान्यथातिद्धतयेदवरस्य न॒ जगतो हेतुतखमिव्याक्षेप्तमा- 
धानम् । २९७ 

2) 

भगवत उपादानप्यक्षेपि नेन्ियपेक्षेति वणनम् । २९७ 

मूतपरक्च दोषनिवतेनहूरिणेशवरपरीक्षाथंपृटिहाएकरणारम्भरूपक्षगतिपद श- 
नम् । व्यो° 

१ 

स॒षटिषहे रविधिरिति व।क्यस्यनेकार्थप्रदशंनमर । २९५८ 
मर्व क्ये पाठपेक्षधेवेति मन्वानान्तेषां मतेनार्थः। २९८ 
ईश्वरषद्रावक्षिपे क्ियादिसृषटितहारे कतपूंके इन्यनुमनिनेदवर्ाधनम् } व्यो १० 
अत्र अशेषक्तयज्ञान।धारविधातृत्वरूपकर्तृते सध्ये प्ताऽयविकलतादिरूपजेन)क्तदूषणो - 

द्वारभदृ्रानपूषैक सवज्तेइवरपाधनम् । ३०२ 
तिप्न चासजिहषयाम।हेदवरयोनित्यानिव्यपक्षे दोषभद शंनपूरैकमदवरपदरविे अक्ेपः । ३०५ 
उक्ताक्षेपपरिहारपूर्वकमागमेनेदवर साधनम् । # 
म्टघहारमातिपाद्कवाक्थनां स्वकूपेऽयप्रामाण्वाद्विपरता्थकल्यनाया = अन्याय्यस्व- 

कथनम् । + 
बौद्धानामुक्तमृषटिक्रीदिवरानुमाने माकषेपः। १०६ 
उक्ताक्षपप्तमाधानम् । भ्यो ३००९ 
गाकाशानेरूपणभाष्यम् । १०८ 
उक्तमाध्यस्य सूक्तेव्याख्यानम् । , 

पारिभाषिकर्वविचारः । से° ३१३ 
गगनस्याचाघ्चुष्वे नीरूपलरूपयुक्तिपदशंनम् । २१९ 
इह पश्ीत्यादिभतीव्यनुरोषात् नमोमिन्नद्र्यच!ष्ुषे रूपस्य परथोजकत्वदाकाञ्चे प्रत्यक्ष- 

मिति मतप्दश्ेनम् । ५ 
मरतभावेन निवैहि उक्तप्रतीत्या$काशस्याधारतापरततिरेघ्ममवादुक्तमतस्य आचाध- 

मतेन सण्डनम् । + 
उनक्तमतदयलण्डनयपूर्वकं स्वमतन काञस्परापरत्यक्षखस्थपनं शब्दस्य विज्ेषगुगतवक्लाध- 

नाय पामान्या्यासकवलण्डनञ्च । ६१६ 

म्द न स्पशवविग्रोषगुणइव्यजुमानघटकपदव्यावृति परदरनम् । २१७ 

वीनां स्पक्रीवा्ेशषगुणलपक्ष व्यंग्यत्व च आपात्तेदनम् । ) 
्रष्टे शंलादिशणत्वामाषक्ताधकानुमानभदशंनम् । ३१८ 
दचातिरगकदम्बगोलकन्याययेः शब्दम्राहकयोर्विंकल्पऽयवस्थापनम् । ३१, 
वरम्द्स्यात्मादिगुणलाभावल्ताधनपू्वंकमाकाश्राध्रितलसाधकानुमानपरदशंनप् । ति 
आकाशे निस्यववेकरवपरममहत्परेमागादीनां त्षाषनम् । ३२० 

भाकाश्चस्येतरमेदस्ताधकानु मानम् । ग्ये° ३२२ 

अकशसंज्तायाः पारिभिाकिकत्वे युक्तिः । क 
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विषयः प्र प॑ 

याकाश्चसद्रविऽनुमानप्रमाणोपम्यासः। ,„ २२ 
शाब्दे कारणगुणपूवैकवक्षिपल्माधानम् । ३२२ २) 
क्रान्दस्य मयादेयुणतवाक्षेपप्माघानम् । १२९५ ७ 

भाष्ये स्द्तरशषयुणामावस्राधकानुमाने हेतवनन्तरं प्रतिन्चोपन्यासरूपावयवाविपयं के 
बाजकथनम् । २२६ ९९ 
ठक्तानुमनिऽनेकहेतूपन्यासस्प साथेकतकथनम् । : , 32 
दम्दे अासमगुणयामावस्षाधकं आसान्तरम्राघ्वस्वादिति हेतौ ग्याभच)रवारणम् । ६२७ २४ 

परिरोषश्रान्दा्थकथनपू्ंकमाकाद्रस्य शराम्दाध्रयलसाधनम् । ३२९ १ 
आक्र ननाखादिप्रतिपादुकयुक्तेपदशनम् । व्य)” „ १८ 
कालनिषूपणमाष्यम् । ३२२ 
उक्तभाध्य जागद् शन्याख्या । $. {९ 
टितैकांलत्धकपबन्धमदक्षंकग्यामङ्िवाचायमतपदरशनम् । ते ३३७ ८ 

उक्तमते प्मालोचना । ३२८ ५८ 
कालसाधने आचार्यतास्पर्ममदश्चनम् । २६३०५ ११. 
उत्पत्यादिपदाथमदरानपूर्वकं तद्धेतुतया कानसिद्धिकथनम् । ३४० २९ 
धर्मनिष्ठमावष्य्रद्दितखमादाय कार मविष्यद्ादिव्वे नतु भुख्यामिति भरतिपादनम् । से० ३४९ २० 

काले इतरमदत्यवह।द्साधकानुमानयोः प्रद शैनम् । व्यो ३४२९ २४ 
दिक्कृतवरत्वापरखयोवैकक्तण्येन परणापरखप्रत्ययरूपीवीडा्टक धकारणनवेन कालः 
िद्धिपरदश्नम् । ३४२ \ 
का।लस्थैकरूपतया कथं युगपद्ादेलक्षणप्रस्यया इव्याक्षेपस्तस्छमाधानं च । ३४४ १२ 

विशेषणविग्रोष्ारम्बनैकविज्ञानसाधनम् । २३४९ ५ 
विगरेषणाैग्रोष्यभावस्य कचित्सयागकरूपलात्ववचिरस्पवायसूपतवाद्िशचिशादृ्टरूपतव- 

, खडनम् । २४६ 

विञेषणावशेष्ययो; करणकर्मरूपलत्नेकन्नानालम्बनलमिति मतस्य प्रदश्चेनम् । „ ३9 
कालस्य प्रस्यक्षत्ववाादुनां मतस्य प्रदुगरोनम् । २४७ \७ 
क्षणा1दपद्थविषेचनम् । ३४९ ३० 
कालस्येकलवादिष्ताधनम् । पे ३५० ५ 

दिङ्निरूपणमभाष्यम् । | ३५९ २५ 
उक्तभाष्यस्य सूक्तव्याख्यानम् । । ३५२९ ५३ 
परषपरादिक्ताधारगम्यवहारकारणखन दिक्सिद्धपद्श्नम् । से ३५५ ९ 
दिङ्कालयेवलक्षण्यक्धकयुन्तिमदक्चनम् । ,„ १४ 
पाच्यादिग्यवहरस्योपचपिकत्वात् वस्तुतो दिश एकयप्रदश्चनम् । से १५७ १ 
दिश इतरमेदन्यवदहारसाधकानुमानयोः पदश्षैनम् । व्यो” ,„ २७ 
परव पस्दिपरसयये बास्नार्दनां नि मित्तत्वास्तभवारिश् एव तर्ाधनम् । ३५८ १९ 

दिश एकत्वादिगुणक्ताधनम् । „ ९१ 
उप्चहितदशचदिशां द्वतापरिप्रहाम्माहेन्द््ादिखष्षाधनम् । म्यो० ` ३५९ २८ 

आत्मानेरूपणमाभ्यम् । ३६० ९ 
डकरमाष्यस्य, ूकिग्यस्थनम् । ३६१९ ९ 



विषयानुक्रमणिका । 

विषयः षु० 

आस्मत्वजाते प्रमाणाभाव दव्याक्षेपसमाधनपूतकं प्रवृत्तिनिमित्तपाडऽन्मत्वजानि- 

साधनम् । से° ३७० 
से्म्याद्भय्यक्षस्याप्यामनः शन्द्रादयपल भ्धिहेतुकानुमनेन साधनं तसथगि।श्र | न 
परतिस्ैधानबलाज्ज्ञानाभ्रयतथा चारमपाधक)ऽनुमानप्रयोगपदश्चनप । १५१ 
शरशरेन्धयाणां चतन्याभ्रयख।मवप्रतिपादनं तत्रनुक्रूलतकमरदश्ानं च । ए 
विषयाणां स्मतृषामव्ताधके अचार्यमतेऽस्वरतमदशनपूषकं स्वमते आस्या- 
मदक्नम् । २७२ 
मनसि ज्ञनाश्रयत्वामावस्राधकयुक्त्यनुमानपरयोगादेवग॑नम् । ॥ 
परात्मसाधकानुमाने पदकृव्यवणनम् त्रो गप्रदश्ेनम् च । ६७ 
प्राणापनेव्याद्सूज्रीयप्राणङिगकानुमानमद् शनम् । त 
शरीरो वायुस््यदेष््वनुमानस्य प्राणस्य लिगयाप्रतिप्तेदूषगम् । ९७१४ 
निमपोन्पषवृद्धचादेहतुकास्मसाधकानुमानपरयगपरदृगरा्म् । 
पुषुप्त्यनन्तरक्तानेऽदृष्ट मातरान्मनः क्रिव।ङन्धत्रपि विना प्रग्रत क्रिया श्यादिति कथ 
तदाश्रयत्वना त्मनः साधनामेति पृषपक्चस्तत्समाधानं च । ह 
पुखादीनां सामान्यायारमकल्वार्मरा पूवकं गुणतं पक्ाध्य तेघरा शरारदिगगत्वामावमा- 
धनम् तेखयागश्च । ६५५ 
ज्ञनाद्नां शरीरादेगुणते दोषभदश्नपूर्वकमातोरक्तात्मस्ाधनम् । २७७ 
अनुभवितृस्मत्रौरेकवे ब्षगिकलखवादिबौद्धनयेनाश्चपप्रद्शनम् । २५८ 
क्ष णिकन्पे विप्रातिपात्तद्वयपरदशेनपूतरकमुक्ताक्षप्तमःषानम् । ॥ 
घटादयः चणिकाः प्याजजधरवदिच्या{द्नवीनक्गतेक्तानुमानेन स्षगिकलत्ता- 

धनम् । ३८० 

कुसूलसएववर्ति्वाजयोः स।मर्ध्यासामय्यंलक्षणविरद्धधमंनघगत् पौद्धमतेन क गिक- 
त्वपयंवसानपदश्नम् । २८१ 

क्षगिकलस्ताधनपूर॑कं ज्ञानपरवाह एषासि बैद्धमततासर्थ परद्दरथं पेद्रोपिकपरदश्रन- 
स्यासरद्रानव्व।्तेपोपसंहारः । २८४ 

उक्तबे।द्मताक्षेपलणएडनम् । ॥ 
आस्मनि धमाधमयोः साधनम् । , ३८९ 
स्थमततेनास्मनानाखक्ताधकबद्धमु क्ता दिरूपव्यवस्यापरदशनम । १ 
भतैकष्वपस्षे उक्तव्यवस्थाह्म्भमवात्कथ, नानाखमिति वेदान्तिमतलण्डनम् । १९० 
आल्मनीतरभेदव्यवहारसाधकानु मानघयेःगम्रदीनम् । ३९१ 
सै ्षम्यादुभत्यक्षवे सर्तीव्येतद्राक्यस्य बध्चिन्दरिपक्षिन्तामिप्रयेगासैनः भव्यक्षुलववणनम् । २९२९ 
करणानामज्ञव्वाक्षेपक्तम.धानम् ३९१ 
शरीरस्य चतन्यानाश्रयन्वे युक्तेः। ३९४ 
पारश्षपदायकथनपू्ैकं परिशेषानुमनिन ज्ञानाग्रयतयासऽतिरिक्तासमसिद्धिमतिपा- . , 

दनम् । २९५ 

घवैष्य क्षणिकसादाश्नयाश्रीयमावानुपपत्तेनं ज्तानाभयोऽतिस्तिः स्थिर आसेति बैद्म- 
तभदशनम् । २५६ 

उक्तबैद्धमतणण्डनम् । , ३९५ 

२१ 

पै 

ह 2 ह 

९१९ 
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विषयः पु 

प्रवृत्तिनेवृस्यादिमिरात्मस्ाघनव्गनम् , तसयोगानं दद्रेने च । | ४०२ 

व्यवस्थान आसनिकलप्ताधनपूषकमतमकत्वावादिवेदान्तमतस्य दूषणम् । ४०९ 
मात्मनः दारीरपारेमागलमङ्गाकु्षत। जनानां मतं निरस्यास्मनः परममहत्परिणामस्था- 

पनम् । ४१० 
मनोनिरूपणमाष्यम् । ` ४९१९ 
तस्य पुक्तव्याख्यानम् । ४१२ 

मनस्व्वज।तििद्धिपभरक)।रः। से । ४१९९ 

मनसि प्रमाणपद्गनम् । 
मनेगुणनिरूपणम् । , ४१६ 

मतान्तरेम मनसे विभुत्वे युक्तीनां प्रदक्षनम् । न 
मनस्व्वजातिपक्च उक्तयुकतेखण्डनपू्कं मनपोऽणुखवादिनां मतम् । ४६५८ 
धिमुत्वपक्षे मनस्त्वनिवेचनत्म्मवामिप्रायेणोक्तमतखण्डनम् । ४५९ 
भणुत्वपक्षे मनस्तवनेन्दि्रतवं विभुत्वे तु सोपायेर्गोरवामेति मतस्य खण्डनम् । 
मनप विमुखे पवप्राहकन्धापत्तारति मनऽणुरवोत मते तव्लण्डनञ्ज। 
प्रातश्चरीरमणुमनःपञ्चकवादिमतविंशेषस्य निरस्तः । ४२० 
मनष्ठः शरीरशमानपारमाणलवादिनां मतस्प खण्डनम् । 
जागर्प्नघ्ुघुर्यायनुरोषेन मनपता विभुनवामावाद्णुतापेति वाहिनि मतस्य नेराकर- 

णम् । 

मनपोणुल बहुनिगुणपहु्चयनणेषु नानावेत्रु बुमुस्ितप्रहगानुपप्तिरिव्यायक्षिपः 

17 

18, 

स्तत्प्माधान च । ४२१९ 

मनोगुगप्ताधनपूवकं सेतुप्रथकस्मािमदश्रनम् । ४२२ 
मनस इतरमेदार्द्ाधकानुमानप्रदद्चनम् । व्ये ० । ४२४ 
मनस्साधकानुमानप्रमाणप्रद्ग्रनम् । १ 

. मतान्तरेण तसदश्चेनम् । ४२५ 
स्मृत्याद्त्पत्यनुरोभेन मनःसाधकानु मानप्रदश्ेनम् । भ्ये) 
मनक एकत्वादिगुणवक्छे युक्तेपरद्रशेनम् । 
द्रभ्यपदार्थवगनोपरंहारः । ४२८ 

गुणपदा्थं । 
गुणक्षामान्यक्षाधम्यषणनमाष्यम् । ४२९ 
प्रतमूतौमयगुगनिरूपणमाष्यम् । 
सर्वेषामित्यादपिदकृव्यपरदरनम् । 
रूपादीनामितरमेदसाधकानुमनकथनम् । 
द्व्याध्रितसपदध्य सावधारणाथकतम् । ४१० 
निभ्किधत्वगुणकषखयोयुगदीर्ना पञ्चानां पधेम्पंतवत्कथं पद।थीम्तराद् व्यावृत्तत्वमि- 

त्यादाक्षपस्य प्षमाधानम्। ५) 

अनेकाश्रितेकेकद्रः्यवृत्तिविशेषसामान्ययुणरूपणमाष्यम् । ४६३१ 
[न्व [व् १ > = ^^ 

्िपृयक्तवाद्य हत्यत्राद्पदप्रा्ययुगमदशेनपूवकं अनेङाभ्रितशब्दाथंदर्गनम् । ५ 

एकेकरस्यवृत्तय दतयस्यावधारणार्थकलप्रदनम् । | ४३२ 
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विषयानुक्रमणिका । 

विषयः 
एकाभरिततवादिरूपविशेषगुणव्वनिर सपक स्वसमवतावेशेष वे शेषटतवे सति स्वाथेयेक 

जातीयव्यवच्छेद्कलत्वरूपारवेषगुणत्वस्य व्यवस्थापनम् तस्पदकृस्यपदृश्षेने च । 
एकेन्द्रियद्रीन्दरियान्तःकरणम्राद्यगुणपरद ्नैनभःष्यम् । 
कारणगुणपषैकयुणपरद्श्नभाष्यम् । 
उक्तमाष्यत्याख्यानम् । 
पार्थिवपरमाणूनामपि कारणगुणपू्कत्वे कुतो नेच्याकेपस्तन्घमाधानं च । 
अकारणगुणपूवंक -सेयोगज कमज विभागजगुणानिरूपणमाष्यम् । 
सयोगादीनामकारण गुणपृषैकेध्यनभिधाने हेतुकथनम् । 
तयेगजा इत्यादौ एते एव ॒प्षयोगजा इव्यवधारणस्य युक्तत्वे न तु तयोगजा एषेव्य- 

स्यति प्रतिपादनम् । 

वुभ्यपेक्ष-प्तमानजात्यारभक-अप्मानज।त्यारम्भक तदुभवरूपयुणानिरूपणमाष्यम् । 
दिप्रथक्त्वादय इव्यत्राद्पदार्था ऽवधारणयो: प्रद्शनम् । 
समानजात्ारम्भका इत्याद्(ववधारगणयनुष्पादिपदकृव्यं च । 
उमयगुणपरदशनम् । 
स्वाश्रयप्तमवेतारम्भक-परत्ारम्भक-उमयन्रारम्भकगुणानेरूपणमाष्यम् । 
स्वाश्रयसमवेतारम्भका इव्यादाववघ।रणोदाहरणयोः प्रद ग्रानम् । 
क्रिपाहतु अप्तयवायि -निमित्त-उभय अकारणगुणानां भाष्यम। 
क्रिप्राहृतुगुणोदाहरणम् ) 
भक्तमवायिकारणलक्षणनिव चनम् । 
वुद्यादीन। निमित्तत्व स्थापनम् । 
उभयधा गुणानामुदृाहरणप दशनम् । 

पदेशबरत्ते-आश्रयञ्यापि-यावद्दरञ्यमवि-अयावद्द्रत्यमावियुगम।'प्यम् । 
उक्तमाष्यव्याख्यानम् । 
रूपानेरूपणम!घ्पम्। 

रूपस्य चशुर््राद्यये सू्कार्प्रमतिभदनम् । 
रूपाधःरवणनमितरमेदषाधक्ानुमानं च । 

रप्तमाष्यम् । 
रे इतरमदपाधकानुमानन्तदुपयोगाच्छरी रान्तरोतनिप्रकारष्च । 
गेषानिरूपगमाष्यम् । 
तष्य व्याल्यानम् । 

स्प शलक्षणमाष्यम् । 
तश्र पदृकृस्यपरदर्मंनमितरभेदस्षाधकानुमानं च। 

व्वा द्यस्य स््परकाडाकतषवस्तयुक्तपमवायादिपकाश्चकलखं कथ नेति 

समाधानम 
पार्थिवपरमाणुरूपादिनां पाकजोत्पात्ते वधानभाष्यम् । 
उक्तमाष्यव्यास्यानम् । 
विधानश्नाब्दस्य प्रमाणाधकलप्रद्दीनिन तस्पदस्राधक्यकथनम् | 
ध कशन्दस्याधरिक्षयोगाथंकलवमगकुवतां व्यास्या तस्त्डनं च । 

आक्षेप्य 
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२४ विषयायुक्रमणिक्रा। 

बिषयः षर 

रूपादेपाकजओत्पातेक्रमपदद्रीनम् । क 
परमाणो क्रियसद्भवे परमाणामावाडुकक्रमे आश्षेपः। ४४७ 
उन्ताक्षपन्षमाधानम् । ४४८ 
परमाणुषु पाका रूप।द्य इव्यत्र प्रमाणकयनम् । 
घटे रूपान्तरोस्पतै तस्यापि नाद्र अ।वदइयक इति वणनम् घटगतरूपादीन। परम्परया. 

92 

ऽग्नि ्योजरखमिति मतस्य लण्डनञ्ज । ४९० 

रत्पश्चपाकजेघु क्रियाक्रमसद्धवि परमागव्ण॑नम् | ४९१ 
रूपादस्पततै। नवक्षणपरक्रियाव्णनम् । ४५२ 
दशाक्षणप्ररियावगनम् । ४५३ 
परमाण्वन्तरे क्रि्यामीकारे ५चमादिश्चणप्राकेयपरदश्ांनम् । क 
सख्यालच्तणमाध्यम । ४५४ 

-लक्णस्थपद्कृत्यं इतरमेदव्यवहारपाधकानु मानप्रयोगश्च । ४५५ 
सख्यामद पदरैकद्रत्पसंख्पाया जलपर माणुरूपादेवन्नेवयला नेव्यत्वातिदेश्च मदनम् । ४५६९ 
अनकटरग्यक्तख्याया उत्पात्तिविनाश्रापकारवणनम् । 3) 

एकादिव्यवहारस्य काल्पनिक) द्धमततन पष्प्रासद्भेते आकेपप्रद भनम् । ४५८ 
उक्ताक्चिपसम।धानपूतंकं ख्याप्ताधनम् । ४५९ 
आभयनाश्दुद्वित्वादिनाशस्य वध्यघानकपक्ष पाधुन्वारभद्शशकं मध्यम् । ४६१ 
त्रस्वायुत्पत्तिविनादरप्रकाग्वणनम् | ४६४ 
आदपटृग्राह्यायां शता'टमख्यायां दरेत्व।स्पत्यतिदेश्ञासमवानाका तत्समाधानं च। ध 

गातव्य ्पात्तप्रकारः । ४६१५ 
अपे्षाबुद्धः शत्तख्योत्पादकलवं न तु मध्य प्रच।्पनुभव इति मतावेश्षषमदशंनम् । ४६६ 

तरतसष्याग्रहृणप्रकारः । | ४ 

आश्रयनाश्ाद् द्वत्वादिना शवर्णनम् । ४६९७ 
उक्त द्रेविनागस्य वध्यघ।तकपश्चे सम॑चनतकधनम् । 
सहानवत्थानपक्च उक्तविनाशरस्वकोरदे द्र्य इति त्तानानुत्पत्तितत्रगरूपदोष- 

११ 

प्रदश्नोनम् । ४६८ 
लेगिकवज्ज्ञानमात्रादुदर दन्य इति ज्ञाने स्यादस्मायक्षिप्तमाधानादिपनिपाद्नम् । ५ 
परिमाणरचगादिभाष्यम् । ४७१ 
लश्चण पदकृस्यप्रदश्चंनमेतरमेदक्राधकानुमानकथनं च। ४७२ 
मानव्यवहरसाधकपर्मिगक्षद्धेत द्वेमागयोः पदश्चेनम् । ` ॥ 
चतुर सलरादिपरेमाणान्तरस्येक्तचतुविधावभागेऽन्तमौवप्रदशनम् । ४७१ 
परिमाणाश्रयकथनपूवकं कुष्रलयादषु भाक्ताणुन्यवहारीद साधनम् । 4 

भनिस्यचतुर्विधपरिमागोत्पात्तेकारणानेरूपणम् । ४९६ 

सख्याजन्यपरि माणस्येद्ाहप्णम्। ४७४ 
परिमाणङतुक्तेख्याया अनिव्यत्वपमतिपादकपरक्रियाप ० । ४०६ 

मतान्तरण सख्यायाः कारणलस्यापनम् | ४०७ 

प्र्षयहेतुकपध्पागोदाहरणम् ४ ५७ 

भणुसवोस्तिकरणवर्णनम् । ४७९, 

महस्वोपसिकारणकथनम् 1 | ॥ 

५९ 

१२ 

१२ 

९४ 

२५ 

६२९ 



विषयाचुक्रमणिक्षा | 

विषयः पृ 
चतुरविधपरिमाणनाश्ंहेतुभदशनम् ४८० 
पुथक्तवलक्षणमाष्यम् । 9 
लक्षणे पदकृव्यप्रदश्चनमितरमेदसाधकानुमानकथने च । न 
अस्ताधारणधरमसवन्धस्य पृथरत्यवहारे निमित्तत्वपंडनम् । | 
अन्योन्यामावास्पृथक्तवस्या्थान्तरप्वस्।धनम् । ५८१ 
विपृथक्त्वषिभागप्रदर्चने संख्यया तस्य निव्यत्वायतिदेश्चप्रदग्रनं च । ४८२ 
शत्तख्यातः श्तपृथक्तवादै विशेषकथनम् । 
पथक्त्वादुत्पत्तिपराक्रियनिरूपणम् । ४८२ 
सयोगलस्षणमाष्यम् । ४८३ 
लक्षणे पद्त्यावृीत्तरितरभेदस्ाधकानुमानं च । ४८९ 
दूभ्यस्य सयुक्तउ्पवहारनिमित्तव्वक थनं तच्छंडनं च । ४८६ 
सयोगस्य द्त्यायारम्भकतप्रतिपादनम् ॥ व 

कथंलक्षण इस्यादिमाष्यस्य वैयथ्योक्षेपस्माधानम् । ४८७ 
संयोगस्य तरैविध्यपपादनम् । ४८८ 
उद्ाहरणप्रदद्ानपरूकं पेयोगस्य तेविध्यम् । ४८८ 
सयोगजकमजशूपेण सयोगस्य विभागकरणे युक्तिप्रदरशंनम् । ॥ 

मतान्तरण सयोगजकमजमेदस्यान्तभविभद श्नम् । ४८९ 
उत्पक्नमात्रस्य स्यागस्य विभागद्रारेणोदाहरणप्रदर्शनम् । 
एकस्मात्े्ोगादृद्रयोः सयोगयोरत्पत्तिकथनम् । ४९१ 
निव्यक्षयोगलण्डनम् । ४९२ 
विभूनां घयोगस्यानेयवे युक्तेप्रदशनम् । ४९२ 

षिभरून।ं युतस्िद्यमव्रासपरस्परसंयोगामादवणनम् । ४९६ 

सयागषेनाश्ञहेतुपा तपादनम् । ४ 
विभागमाध्यम् । , 

इतरभदानुमानप्रदशनम् । ४९८ 
वाषनासयोगानुत्पादादीन। विभक्तत्यवह,रहे तुषं डनम् । ति 
विभागलक्चणविभागयोः प्रदशेनम् । ह 

कारणविभागजन्याकेभागप्रदद्रानम् । . ४९९ 
कारणकमणोधवयवान्तरविभागकाले आकाशादिदेशेन विभाग।रम्भकप्व स्यादियक्षेपः 1 ,, 
टक्ताश्चपसमाधानम् । ` ५०० 

अवयवकर्मणोऽकारगन विभागजनकवव प्रमाणाभाव इव्यभिभायकमुन्याक्षेपस्य मतान्तरेण 
समाधानध्य खण्डनम् ५०१ 

कारणाकारणािभागाद्रिमागोत्पान्तप्रातिपादनम् । ९०३ , 
कारणावमागानन्तरं कायंषेभागस्य तस्पयोगानन्तरं च कार्यत्तयोमस्योस्पततिष्वाकारे 

अष्षिपभदश्चनम् । ५०९ 
उक्ताक्षेपसमाधानम् । ध 
निस्यानित्ययुतक्षि द्धिविशेषलक्षणम् । ६ 
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२६ विषयानुक्रमणिका । 

विषयः पृ 
विभागपात्रक्य क्षणिकववाद्रेन।श् उत्तरसयोगकूपहेतुप्रतिपादुनम् । ५०७ 
अ।श्रयनाशजन्यविम।गनाङवर्णनम् । ५०८ 
आश्रयनाश्ादिमागनाश्रे अपरत्तिदेषादेदरामम् । 1 
उक्तापत्तिदे।षदिष्षमाधानम् | | ५०९ 
भकारान्तेरणाभर्रीदनाङ्राद्धिभागनाशप्रतिप।द्नम् । ` ५1० 

आग्रयनाज्ञ्तयागभ्यां विभागविनाङकथनम् । ॥ 
परत्ापर्खमभ।ष्यम् । ५११ 
लक्षणस्थपद्कृसयप्रदशनमितस्मेदसाधकानुमानवर्णनं च ५१५ 
एकसमिन््रकरणे परव्वपरस्वधोर्निरूपणे युक्तिः । 
पर्वापरसयोः सद्वि प्रमाणकथनम् । ५१५ 
प२त्वापरव्वयोर्विभागवणनम् । ४ 
दिरक्कृतयरुसात्तपरातिपाद्नम् | | 

विकृष्ट तनिङृषटबुध्य।रन्योन्य।पेक्षितखास्परव्वपरखयो रिद्धि रे्यष्षेपप्तमाधानम्। ५१६ 
कालकृतयोः परव्वापरत्वयारुसपत्तिवणंनम् 1 
अह रोपयोम सति पाकजे सयात्तन्ययेनेकर्मन्नहन्युपजातत्वाविश्षात्तेनिकृष्विभरकृषटबु- 

प्यरभावादुमयासम्भव इव्यक्षेपस्तस्नमाधानं च। ५१७ 

परत्व ापरस्वयोरुत्पादविषये सत्रममाणप्रद् शनम् च । ॥ 
परस्वापरतवयोः सप्तधावेनान्ञे अपञ्ञाबुद्धनाशशानदिनाश्चघातिपादनम् । ५१८ 

सयोगविमाश्चानद्विना कथनम् । ॥ 

द्रञ्यावेनाञ्चात्? 9 + 

्रव्यविक्षाबुध्योयुणपाद्रनाशाच० + ५१९ 
सयागद्रग्यविनाश्रात्० 4 १ 
सयोगापक्ष बुध्योुगपदनाश्ञाव ०), ५२० 

समवोय्यपमषापिनिमित्तानां त्रयाणां विनाञ्चात्० +, ५२० 

वुद्रेलक्षणमाध्यम् । ५२० 

इतरम् दस्ताधकानुभानम् । ५२१ 
भयानघ्यादो विकारे बुद्धिरिति शांख्यमतप्रद्ानम् । 1 
उक्त प्राख्यमतखण्डनम् । ५२२ 

अर्थानव्यासत्यथानियतःस्वाच्च बुद्धेश्नेकपरकारकत्वम् । ५२३ 
बुद्धिव्यतिरिक्ताथसद्वावे भमाणामावादथानन्त्ये परव्यथनियत्तवे' च बुद्धरसम्मवात्यभे- 

मायकस्य बौ मतस्य प्रदर्शनम् । ५२४ 
अधविोषमन्तरेण बुद्धिविरोषामावप्रसद्गः दव्यभिप्रयेणोक्तमतलण्डनम् । ५२६ 

शुन्यवाद्निर सातिदेश्परदृश्चनम् । ५२२ 

अःत्मपारणामवि्ोषरूपा बुद्धिरनिव्या$ऽस्मरूपा च निच्येति मतविगराषलण्डना्ेम् सा- 

चनिकपरकारेत्यादिविभागपरं वाक्यमिति मतान्तरेणोक्तवाक्यव्याख्यानम् । ॥,. 

वेदान्तिमते विथाविययोः अवणाद्बुद्धरानन्तयप्रातेपादनमागमविसद्ध स्यादित्याश्ञेकानि 



विषय चक्रमणिका। 

विषयः 
पधा तस्या अनेकवेपि सरसेपत। तियाविपामदेन दर्े्यपद्श्रनम् । 

विरिष्यवहारकारणं विया विपरीता चविधेति गुरमततस्य खण्डनम् । 

घङ्चयविपय॑यान्यवसायस्वप्नमेदनाक्रि्ायाश्चःतुषिश्यवम् । 

उदन्ञानस्यातिरििस्य सत्छाच्चातुिप्यानुपवत्तिरव्यक्षिपस्तन्समाधाने च । 

संङ्रायलक्षणभाष्यम् । 
धशयोस्पत्तिकारणादिनिरूपणमितरमदसाधक्नानुम।नञ्च । 

सक्ायाकारमदश्नम्। 

अन्तप्रहभिदेन सवरायैविध्यपरदशनम् । 

पञ्चविधसायस्यव्िवान्तभीवि भाष्यकारसम्मतिवर्णनम । 

अन्तःसभ्रायस्वरूपनिरूपणम् । 

रतय्चाप्रसयचमेदेन बहिःपक्नयध्य द्रेवप्यपदररम् । 

सश्नायत्तानस्मैकतवत्यवस्थपनम् । 
विपर्थयनिरूपणमाप्यम् । 

अ।गमेवि विपर्षयहम्भवासव्यज्ञानुमनविषया एवेत्यवधारणनुपपातरत्याकवस्ततम- 

माघा च। 

प्रसयक्षषिषयविपर्यमस्य स्वरूपनिरूपणम् । 

विपर्थयक्चनपतपादककारकामावादहिपययामाव इत्याक्षेपः । 

उक्ताश्चपष्षमाध(नम् । 

मतान्तरेण मिथ्यरव।परपर््रायज्ञानस्य निवचनं तत्लडनभ् च । 

विपेयोदाहरणप् । 
अनुमानाविषयविपर्यष्वरूपवणनम् । 

मसहर्गनःयापादेजन्यविपयया्णां उदाहरणानि । 

हितुपदिशक्छ पे गेषिकेषु प्रधानपरं जगत् इति ज्ञान विषयः पभानाद्तते परमाणा- 

भावादिति प्रघमेन प्रधानघ्षाधकरतताद्यमतपरद शनम । 

उक्तमतलण्डनपूरवकं परकृतप्रकरणस्योपतहारः । 

अनध्यवत्तायभाध्यम् । 

अनध्यवत्तापस्य सकरयदेमंदक्षाधनम् । 

प्रत्यक्षविषयानप्यवक्षायवणनम् । 

अनुमानिषयानध्यवक्तायप्रतिप।दनम् । ' 

स्वघ्ननिरूपणमाध्यम् । । 

खछप्नलक्षणघटकपदकृरयवणेनम् । 

सध्नान्तिके स्वप्नलक्षणन्यमिचरनिवरिणम् । 

स्वप्नज्चनस्योव्पत्तिभकारवणेनम् । 

हस्व्यासमना व्यवास्यताः कडय।द्य एव स्वध्नज्तनध्यालम्बनामिति मतस्य वण्डनम् । 

खप्न्ञानस्य विपयैयादिभ्यो नाथान्तरत्वमिव्याक्षपनि करणम् । 

स्वप्नज्तानविभागवणनम् । 

सस्कारपारशात्स्वन्नज्ञानकयनम् । 

धातुदोषात्° ॥ 
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२८ विषयानुक्रमणिका । 

विषयः प 

अदृ्टात० त ५५ 
विद्ाक्भागमभाष्यम् । | ध 

प्र्यक्चरणिकस्मृच्याषंमेदन चतुर्धिधवियाभदश्चनम् । ५९४ 
शाग्दज्ञानक्य विद्याविमामे भनुपन्यासे युक्तेकथनम् । ), 
भरस्यक्चलक्षणन्तत्र वीध््ापिधानभरयोजनवर्णंनञ्च । क 
सगरायज्ञान्य प्रव्यक्षचापत्तिवारणाय सू्रस्यस्तामान्यलक्षण।नुवृत्तिभद् शनम् । ५९५५ 

मतान्तरेण यदवितथमिव्यादिसुत्ने ्यवस्तायात्मकपदानुवर्मनेनेक्तदाघवारणम् । ५५५ 
उक्तसूतेऽ्यपदेदेपदन्वाबृ्तिकथनम् । » 
मस्यक्षज्ञानहेतुष ढ।संनिकषंप्रति पादनम् । ५५६ 
फलविन्नेषणपन्ते पव्यक्षलश्वणमुक्त्वा स्वरूप विशेगपक्षस्य स्वमतेन निराकरणम् । 
सगतमते स्वरूप विद्गाषणपक्षस्य संगतिप्रदननम् । ौ 
से्रान्तिकमतखणडनम् । १, 
अक्षङन्दस्यानेकायत्वकथनपूवकं प्रव्यक्षकारणप्रदङ्नम् । ५५० 
निविकल्पक्ञानोत्पत्तिवणनं तस्तद्धावे प्रमाणकथनं च । # 
सषिकल्पकरूपवि्रोषज्ञानप्रतिपादनम् । ५५८ 
गुणादिप्रस्यद्चव्ंनम् । » 
सामान्यप्रस्यक्षकथनम् । + 
योगेप्रत्यक्चवणनम् । ५५९ 
योग्यपद्धाव्ताधकानुमानं ते्निराकरणं च । ५६० 
भमाणफलमेदवादिमतलण्डनाय तयोरविभागाकेरूपणम् । 
सामान्यरषेषु स्वरूपालोचन मात्रस्य प्रलय्षतवपक्ष परमाणान्तररध्य खण्डनम् । ५६१ 
मतान्तरेण न्तानविन्नेषष्यकार् इवि पक्षस्य खण्डनम् । # 

प्रमाणफलविभने प्रकारान्तरवणंनम । | 
-लेङ्गिकनिरूपणमाष्यम् । ५६२ 
लेङ्किकज्ञानलक्षंणम् । ५६२ 
लिङ्गलक्षणम् । | ५४ 
गािद्धिबरगावानुमेयन सम्बद्धमेवेस्यक्रधरणामेति मतविश्ञेषश्य एंडनम् । ५६४ 

मापिद्ध च तदन्विते तदभवि च नास्त्येव इव्यनयोन्परावृत्तिकथनम् । ५६५ 
प्रकरणप्तमकालास्ययापदि्पोज्ञेलश्वण्येन भमकत्ववारण।यावा पेतविषयव। घसतिपक्च - 

स्वथोनिवश्ः । | 

भरतिज्तादोषेण गता्थलान्न कालवययापदिष्टस्य हेत्वामासतान्तरत्व मेति मते तत्वण्डनं च । ,, 
केषलान्वायिकेवलग्यतिरकेणोः साप्यष्ाधकतवत् कथमुक्तकिगलक्षणस्य तव्यापकतव- 

मिस्याक्षेपस्तत्छमाधान च । ५६६ 

केवलन्धयिकेषलम्यतिरेकेणोयदनुमेयेनेरयेतस्लश्चणवाक्येऽवरोधपारतपादन म् । ९१८ 
[दैगाभाद्तनिरूपणम् । ५६८ 

र्य यदनुमेयेनेस्यादसप्रहवाक्यस्य विवरणम् । ५६१ 

द्वि्तयस्य सग्रहवाक्यस्य विवरणम् । , 

अविनाभाव ( स्याति ) स्रूप)पदश्ंनम् । | ५ 
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विषधायुफमणिका । 

विषयः प° 

व्यानप्रहणकाले प्रतिपत्तएरोषविषय परिज्ञानं वतेते इति मतस्य प्रददरौनम् । ५७० 
परामररज्ञानध्यानुमिते हेतुखमनर्णा्घर्वत। मतम् । 
कायंकारणमावान्ञेयामक्रार्त्वमावाच्चाविनामावग्रहणामिति मतं तन्निरासश्च । १४ 
देश्चाविनाभूतश्योद। हरणं तस्य पत्रेण संम्रहमदरंनं च । ५७२ 
कायोदेरषिनापूतववान्लिङ्गतम्यवस्थापनम् । ५ 
सूत्रे का्यादग्रहणस्य निदश्ेनाथेत्वे न तववधारणार्तमिति प्रतिपादनम् । ५७२ 
स मवधारणाथं शासे कायादेग्रहणं च निदश्चना्धमिव्यस्य मतविशषेण व्याख्याम्तर- 

स्य प्रदशनम् | | 
अनुमानावेमागः। ५७४ 

दृ्टालुमानस्थ सोदाहस्णस्वरू१कयनम् । 0 
मतान्तरेण वृष्टानुमानवरणनम् | ५ 
सामान्यगोदृष्टतुमानस्य स्वरूपोदाहरणपोः वणनम् । 
अनुमानप्रमाणफलविभागवणनम् । ५७५ 
प्रकारान्तरण प्रपाणफलकिभागकथनम् । ५७६ 
दाब्दादिनामनुमनिन्तमोवप्रदश्नकमाष्यम् । ॥ 
्ाब्द्ायन्तभोवप्रकरणस्य सेगतिभदग्गोनम् । ५७७ 
शान्दज्ञनस्यानुमानेऽन्तमावप्रकार्ः। ५७८ 
्रान्दज्ञानस्यानुमानवेपि आपे क्तवरूपविरो षपरदशनम् । # 
वकतुमःमःण्पेनाम्नायप्रामोरप्रभ्युपणमे ऽन्योन्याश्रयदाषपद्शनम् । ५७९ 
उक्तदोधपरिहारवणंनम् । ५८० 
मान्द्स्यानिव्यते आपिक्तववेन प्रामाण्य स्पत्तत्त नार्स्तव्याश्क्य शब्दस्यानिव्यश- 

स्थापनम् । ५८१ 

वेदस्यानिचयत्वसाधकानुमानप्रयोगाणां प्रदशेनम् । 
वेदू(नां नियखागीकारपक्षेपि अप्रामाण्य्रकायास्तादवस्थ्यपातिपादनम् । , 

प्रमाणस्य प्रामाण्ये स्वतो गृह्यत इति मतस्य लण्डनम । ५८२ 

ब्राब्दल्यापोक्तस्वेन भामाण्याननानुमनेऽन्तमाव इति स्वमतस्योपपंहारः । ५८४ 

करब्द्ध्यार्येन प्रतिबन्धाभावाद्भाभाण्यामिव्याक्षेपः । ॥ 

रक्त क्षेपस्तमाधानम् । , ५८९ 

सामान्यदिग्नोषातिस्किष्य शब्द वषयस्थामाव।च्छन्दृध्यापमामाण्यं इत्याक्षेपक्षमाधानप् । ५८६ 

श्रान्दानां पकेतवदरोनार्धप्रतिपादकलवादनु पानादथ)न्तरसवे पति प्रामण्यामिति प्रकर 

णोपसहारः । , ५८४ 

चेष्टायाः प्रमाणान्तरत्लण्डनपूर्ंकमनुमानेन्तम विभद्श्ंनम् । र 
उपमानस्य प्रमाणान्तरखवादिनां मतम् प्रमाणान्तरनिदेशामावादप्तवचनेपि तदन्तरमाव- 

पमवपरद्शृनद्रातेक्तमतलंडनं मतेन । , 

मतान्तरेणोपमानपमाणफलाद्िदकषन पर्कं वक्वरूपोपमानश्छीकरेण त्य शब्देऽन्त- 
भूवोमिपरायपतिपादनम् । ५८८ 

अथपित्तेः प्रमणान्तरयलण्डनाय तस्यः सोदाहष्णविभागप्दृशनम् । ५९१ 

उक्तार्थापतेरनुमनेऽन्तर्मावप्रदश्रानम् । | ग 
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२३० विषयानुक्रमणिका । 

विपथः प्र 

सम्भवप्रमाणस्यानुमानऽन्तमौवव्णनम् । ५९.१ 
का्याचुस।देन कारणाभावः प्रतीयत इस्यभावसरूपप्रमागान्तरवादेनां मतम् । 1 
उक्त मतदृण्डनन्तस्य प्रवयक्षानु मानोरन्तभाव प्रतिपादनं च । ५९२ 
ए तिद्यप्यापोपदेङ्नन्तमाववणनम् । ५९४ 
प्र्।थानुमाननिरूपणम् । 
पञ्चावयववाव्यस्यानां वणानामाश्चुतराषनाङ्ञखादु्थमातणद्कय।स्म्भवात्दन्यः स्फोटो- 

ङ्धकरणीय इति पूवैपचचः । 

}) 

वूप्रततस्कराभव्यक्तविररप्रवणानुस्सरणविरिष्टान्त्यवगद्थिपतिपातपतमव स्फोटेोऽनादर्- 
णी इति समाष्पेः। ५९५ 

मतान्तरण स्फ)टत्रादखण्डनानि। ५०.५ 

पदज्ञानस्य पदार्थावब)धानन्तर् विनाश्ेपि पुनस्तज्ज्ञानोत्प्नसंस्कारात् स्मरणात्पादऽ- 
न्त्यपदृद्मक्वाथरवोव इति मतप् तनित ५९.७ 

धस्य पदानतसेच्चःरणकःलप्याकयोऽनतयपद् यावत अवस्थितर्वक्ोतपदाद्राकाधरत- 
पात्तस्यीकारणेव निवह कृतं स्फटनेति मतस्य खण्डनम् । 

पुवेपदानुरक्ते द्वितीथपदे ज्ञेनमुखन्ने तदनुर्नः तु+यपदमिव्यङ्गोषपद्ानुरक्तमन्त्यव्द् वा- 

कप्रन्तथाच न स्फ)टस्यावदयकतेति मते तानरास्दच । 

अवयवमाष्यम्। 6 

पर तिन्तालद्षणन्तदिनरमदानुमानतरणाल। च । 
परतिज्ञां विनापि सम्वन्धवचनमात्रादथप्रापिपत्तनं नस्या अवयवा ङ्व मिव्याक्षपक्तस्समा- 

2) 

1) 

धनम् च। ६०० 

भरतिज्ञवचन।भावे आपाप्रदङ्ानम् । ६०१ 
पराश्ानुमानं भातेज्ञावचनस्पावरधकत्दपरातपाद्नम् । # 
भािन्ञालक्षणेऽविसोपिपद्न्यावरात्तेकथनम् | ६०२ 
पाप्यस्वरूपोपवणंनपरमाद्षराभेपदं नान्यव्यच्छेद्कामिति मताज्ञेषेण व्याष्यां तच्लै- 

डन च) 

अपदेन्रा ( हेतु ) माष्यम् । ध 

हेतुलक्षणघटकपद्त्यावृ्तिः । इतरभेदस्राधकानुमाने च 
हेतूदाहरणम् । ` १ 

हेतुलक्षणेन सामध्यीद्धतामासीनरास्वणनम् । 
अपदेगराभाष् ( हेत्वाभास ) भाष्यम् । ६०४ 

आेद्प्तामान्यलक्षणन्ता्रिमागशच सोदाहरणः | ६०६ 

मर्तविग्रोषसिद्धयेोरूभयाप्द्धान्यतराषेद्धमोर्मष्यक्तो$रु चेप्रदशनम् । ६०९ 
सोदाहरण विंरुड्धलक्षणम् । ४ 

अनिकानितिकलक्षणम् । तस्य चतुर्विध्यम् । ४ 
विरुद्धाव्यभेच।रिगोऽसाधारणस्य च सेशरहेतुत्वानेराकरणम् । तत्र क्षाल्लविरो धाद्भावनं 
तान्नेरक्षश्च । ध 

अनध्यवितं ( असाधारण ) लक्तगन्तस्य सुत्रेण संप्रहपदरशंनं च । ११९० 
अष्ताधारणधर्मंस्य सेश्रायहंतुखनिराकरणम् । ४ 

प 
१ | 
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विषयानुक्रमणिका । 

विषयः प्र 

निदुशन ( दृ्टन्त ) माष्यम् | ६९१ 
निदगनलक्षणन्तदितरमेदस्ाधकानुमानं च | ६१२ 
सोदाहरणं तद्धिमिगभदङ्ननम् । ५ 
निदग्रनाभासवणनम् । 
साधम्यनेदश्चनामासपदङनम् । 
वेधम्यीनिदरनामासप्रदु्शनम् । ६१ 
अनुपान ( उपनय ) भाध्यम् । 

उपनयलक्षणम् । इतरमभेदघाधकानुमानश्च । ६१४ 
साधम्थवेधम्यमेदेन द्विविघोपनयप्रदद्मनम् | त 
गृहीतव्यापिकाद्धतुवाक्यदेव साध्यपिद्धिसम्भव त्यथमुपनयव।क्यमित्याक्षपप्तन्निर. 

सश्च ।' । त 
प्रत्याम्नाय ( निगमन ) माष्यम् | ६१५ 

निगमनलक्षणन्तादतरमेदमधकानुमानं च । ६१६ 

विनाशत्वेन प्रतिन्चावःक्यस्यावध्थानापतमवःत्कध पुनवचनरूपं निगिनमित्यरक्षिप- 
समाधानम् । ॥ 

निगमनोदाहरणम् । ति 
सम्बन्धामिधानदेव विदद्षितःवप द्धन निगमनवचनामेव्याश्चल्तन्समाधाने च । ६,५ 

अन्तव्यातिपरतिपादनाय निगमनमिति मत दशनप । ६.८ 
एकत्र प्रतिज्ञादीनामुद्।हणपदशनम । 
निगयभाष्यरम् । ६१९ 
निगयस्य वियान्तरत्ववादिन। मतस्य दण्डन) तस्य प्रस्यत्चानुमानयेरन्तम वरति. 
पादनम् । ह 
निणयस्य से शयपूवकत्व।वध।रणे सू्रकारक्मतिवगनम् । १ 
द्विविधनिणयोदाहरणम् | ६२५ 
स्पातिभाष्यम् । १, 

स्पृतिकाय॑कारणस्वरूपनिरूपणम् । भ 
स्मृतरोपचारिकातीतविषयव्वभातिपादनम् ! । ६२ 
स्मृतेर्थजव्वलण्डनम् । न 
आषिज्ञानभाध्यम् । ‰ | 
अज्ञानस्य काररवषयपमागनिरूपणम् । ६२२ 
अिज्ञानस्येन्दियायजन्यत्वासमाणान्तरफलववश्थव्थापनम् । क 

िद्धदङ्ञनमाष्यम् । ६२२ 
परामिमतघ्य िद्धदर्शनस्य विद्यन्तरसवं निराकृत्य तस्य परत्यक्षानुमानयेरन्तमव- 
निरूपणम् । ४ 

सिदधद्रवि भरमाणनिरूपणम् सिद्धवणन च | ॥ 
सुखलस्षणमाध्यम् । ११ 
सुखस्य कायकारणस्वरूपोपद शरनम् । ‰) 
हेयोपदेयघुलोरवणनम् । ^ - 

१५ 
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३२ विषयानुक्रमणिका । ` 

विषयः 

दुःलनिरूपगमष्यम् । ,; 
व म् । 
हच्छाभ।ष्यम् । 
इच्छाविभागकार्यकारणस्छरूपभिरूपणम् । 
कायं दीनामिच्छाय)मम्तमौवस्तन्निवंचने च । 
द्रेधार्नरूपणभाष्यम् । 
द्ेषस्वरूपकारणकार्यनिरूपणम् । 
दरेषमेदवर्णनम् । 
पुलदु.लेच्छाद्रेषा विज्ञानामिन्ना इति मतविशोषस्तान्निराकरणं च 
प्रयज्लमाष्यम् । 
प्रयन्नलक्षणमेतरमेदप्ताधकानुमानं च । 
कारणमेदास्यन्रबिमागप्रदङ्ननम् । 
 जधनपवैकपरयनघ्राधकानुमानभद शनम् । तदुखत्तिकारणव्नं च । 
एच्छदवषपूवैकधयन्न्य काग्णकार्यादिकथनम् । 
गुरत्वलक्षणभाष्यम् । 
गुरुषाश्रयस्वरूपकारणकार्यादिकथनप् । 

गुरुखस्य प्रव्यत्तपिषयत्वत्ण्डनम् । 
गुरुत्वा्षसेपि वदा वस्तुनः पातामावे युक्तेः । 

जलादिपरमाणुरूपादिवद् गुरत्वे नित्यानि्यसातिदेशः । 
द्रषत्वलक्षणमाष्यम् । 
दरषस्वलक्षणे पद्व्यावृत्तिप्तिरमेदस्ाधकानुमानं च। 
दरवतवस्य सिद्धिकादिभेदेन विभागस्तदाश्रयव्ेनञ्च । 
सांतिद्धिकद्रषय गुरुखवन्नित्पलानिव्ययनिष्पत्य तिदेश्चः । 
हिमकरकाद्।वनुपलम्भादप सासिद्धेकद्रवत्ववतत्वपयुक्तमित्यक्षिपस्तन्छमाधनं च । 

परथ्वीतेजसोरागिसंयोगजनेमित्तिकद्रवलोतपाद्भकियावणनम् । 
स्नेहनिरूपणमाप्यम् । 
स्नेहलक्षणम्तदेतरभद्घाधकामुमानं च । 
अभिनवपद्वादौ स्नेहोपलम्भात्तस्य कथनुदकविेषगुणत्वामेव्यक्षि पस्तत्समाधानं च । 
स्नेहे निस्यानिसयस्वनिष्पत्य तिदेशः । 
सक्ष्क।रभष्यम् । 

सस्कारविभागस्येव तल्लक्षणव्वोक्तिः 
वगः ख्सस्कारस्यतरमदाश्रयकारणकाया दीन प्रतिपादनम् । 

भावनाप्स्कारसद्धवि परमाण ततकायकारणादेषर्णनं च । 
पटुभस्ययपिक्षभावनाप्रस्कारम्वरूपोदाहरणयोवंगेनम् । 
अभ्याघपेक्षमाषनासंस्कारस्थ वणनम् । 
अदृरपरत्ययपेक्षत्तस्कारपरतिपादनम् । 
क्थितिस्थापककायस्वकूपादिवणनम् । 
स्थितिश्थापके नित्पानित्यस्वनिष्प्यतिदेश्ञः । 

#) 

(4, 

९९१ 

4, 
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विषयानुक्रमणिका । 

विषयः 

धमलक्चणमाष्यम् । 
धमलक्षणे पदकृत्यन्तदेतरमेदसाधकःनु मानं च । 
धभस्थ पुरुबगुणवेध्नुमःनागमप्रनागपदश्ंनम् । 
वुद्धिगुणा ध्म इति वादिन। स॑खयनां मतेऽतिपसङ्कदश्चनम् । 
परमाणुकूपो धमं इति मतविदोषस्य खण्डनम् । 
धर्मस्यानाधितत्वमङ्धकुत। मत दूप्रगदानन् । 
धर्मोत्पत्तिफारणं निरूत्य धर्मसामान्यसाधनश्रद।दिवणनम् । 

व्रह्मगक्तश्नियविश्च। स्षामान्यान्तामान्यधर्मक्ताधनकथनम् । 
आभामेणां म्ये ब्रक्मचाटषमंन्ताधननि रूपणम् । 

गरृहस्थधमप्ताधनतरिभागयोः प्रदृर्नम् । 
वनस्थस्य धमे साधनवणेनम् । 
वेखानसादिचतुर्वेधवनस्थव्णंनम् । 
संम्यास्तिनां मेदस्तेष। धर्मसाधनं च । 

अधर्मनिरूपणमाष्यम् । 

अधर्मलस्षणन्तदितःरमेदक्चधकानुमानं च। 
अधर्म॑स्ाधनवर्णनम् । 

( सस्तारसपादकनिवत्तक ) धर्मविनोषनिरूपगमःष्यम् । 

अविदुषां धमाधर्मयोः संस्तारक्षम्पादकत्वकथनपर । 
विदुषां तयोः ंप्तारनिवत्तकत्वमरतिपाद्नम् । 
व्राब्दलन्षणमाष्यम् । 
भान्दलक्षणमितरमदक्षाधकानुमानं च । 

भ्रान्दस्य निव्यत्ववादिनां मतम् । 
उक्तमतलण्डनपूवकं शब्दे क्चणिकत्वस्थापनम् । 
शान्द्स्येकलम्राहकमस्यमित्तानेऽप्रामाण्यस्यापनम् । 
श्ान्दस्योपलंभानतरमनुपलन्धर्न्यञ्नङामावान्ना्त्वादिति अचेपस्य समाधानम् । 

(@ ८ अ [> ४ = पि ~ अम शै 

तीत्रादिमेदमिश्नवाच्च सुलादिविद्निन्यतवं श्रन्दानामिति नेयापिकमतपदश्चनम् । 

शम्दाषिनाशराकारणं निरूप्य तद्निमागप्रदश्नम् । 

वर्णलक्षणङ्राब्दोत्पत्तिकथनम्। 

अवर्णलद्णङ्राब्द्पातेवणनम् । 

रान्दघ्न्तानस्य वीच्यादिशन्तानन्ययेन शर्रेण प्रहणमिति प्रतिपादनम् । 
श्ाब्दप्तन्तानपकच्चे अष्ेपश्वत्छमा धानं च। 

( कर्मपदायनिरूपणे ) 
क्मलक्षगमष्यम् । 

 कर्मलक्चणमितरमेदसधकानुमानं च । 
कर्म एकद्रव्यवतत्वादिक्ताधनम् । 
उत्छेपणनिषूपणम् । 
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द विषयानुक्रमाणकता | 

विषयः | ० १९ 
अपक्षेपणनिरूपगम् । ६५४ २० 

भाकुञ्चननिरूपणमर । | ध 
भक्तारणम्नैरूपगम् । „ २६ 
गमनक्तामान्यनिरूपणम् । + २९ 

गमनविशनोषभाष्यम् । ६५५ 
ससपरत्ययान्नःप्रत्ययकूपगमनविगनोषवर्णनम् । | | ६५७ २४ 
मनाविशञेषत्कर्मणां जातिपञ्चलमयुक्तमिव्यक्षिपः। „+ २२ 
वशः प्रत्ययानुजराक्तभ्यावृ तैद शनादुक्तं तदिति पमाधानप्र | ६५८ २ 
नेष्कमणादेषृक्तहृतोः एत्वासतिवन्यमिप्रयेण पुनर क्षिपः । ॥ „ २६ 
जातिसकरप ्र्गापादनेन भरतिबदिस्रमाभेः। वि: 
जातिक्ाक्यामाववदनेककमस्मावेशाभावत्कथमेकन्न कर्मणे युगपद्भनणादिप्रव्यया इ- 

` स्याक्षेपः। ६५९ २१ 
कायमेद्दिव निष्कमणादीनां प्रव्यथमेद् इव्यमिप्रपेणोत्तरम् । „ ३५ 
निष्क्रमगादीनां जीतमेद्द्वेद इति वादिनां मतं तत्छण्डनं च । ६६० ५ 

गमनकस्य कर्मसप्यायतव मपर क्नामान्यववं वेत्याक्षपं प्रददयथं॑तध्य कर्मव्वपर्योयसव- 
णनम् व, 

अथके्यादेना गमनववस्यापरसामान्यव्वस्थापनं तत्राचायश्वरतदुरशनं च । ६६१९ १० 
बनसप्रस्यय (समयस्न) कर्मभाष्यम् । | „ २६ 
हस्तादिनिष्ठयक्तादिनिपित्तकमणः समवाय्यादिवर्णनम् । ६६४ १९ 
हस्तादिसबद्धमु ल दिकर्मव्णनम् ।  „ २६ 
पाणिमुक्ततो मरादिगमनविभिवर्णनम् । | ६६५ २९ 
यन्त्रमुक्तश्ग्पा्षाणादेगमन विधिनिरूपणस् । ६६६ १९२ 
अप्रद्यय (अप्रयल) कर्मभाष्यम् । ६६९ ५ 
भरयतनानधिष्ठितेषु महाभूतेषु नोदनादिन्यो कर्मविधः । ६७\ २१ 
उक्त विधेरदाहरणगम् । ६५२ २९ 
अभिघातनिरूपथपूषक तद्धतुकस्य महा प्रतनिष्ठकर्मणो विः । ` ।, द) 
उक्त विधेरुदाहरणम । „» .१.३० 

आश्रयकारणा्िमदश्नपूवकं पतनकर्मनिरूपणम् । ६१ ९ 
सोदण्हरणं स्पन्दनकमवर्गनम् । „ १९ 

भ्रमणादीनां गमनविश्ञेषत्वे उदाहरणवणनम् ।  , ६०४ १८ 
प्ाणवायुक्मणो हेस्वादिभदशेनम् । | ६७४ २९ 
आकश्रादिषु क्रियाशन्यस्वे युक्तेपदेश्ेनम् । ६७९. ८ 
मनति कर्मपद्षनम् । १७ 
घतस्य तद्धेतुभदर्शनम् तत्रानुमानं च। + 8 
मनसो मृतकशरीरादिषिभागार्थे गमदारीरेण योगाय चापषरपणोपहर्पगकमेगो वर्णनम् । ६०६ १ 
पणोदावणक्मदिषणेनम् । , २९ 
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विषयः पृ 
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( सामान्यग्रन्थे ) 
सामान्पमा्यम् | । ६७५७ 

सवं क्षामान्ये सरवर सम्बध्यत इतिं मते तन्निगक्ष्च। ६७६ 

अमेदृात्पकमनेकवृर्तीति निव्यवे एकप्वे च सतव्यप्याहार्ण सामान्यलक्षणम् । ६४९ 
अध्याहारामदेपि व्व वाक्पलम्यतात्लक्षणं पूणेमिति मतान्तसम् । 
अनुगतक्तानस्य कल्पनासकलवास्तामान्यद्ववि भमागाभ।वादयुकतमुक्रलक्षणामिति बे. 

द्धानां पुवपक्षः। । ६८५ 

अबाध्यमनानुगतज्ञानघ्य प्तामान्यं विनाहन्यघ्य ममित्तस्यातम्भवास्ामान्याक्षाद्धरिति 

समाधानम् । ६८२ 

सामान्यस्तधकसप्रहवाक्य्य विवरणम् । | ६८६ 
सामान्यमदे निरूप्यं सत्तायाः सापान्यमात्रतस्थापनम् । ६८०७ 

द्रग्यस्वादः सखामान्यविक्षषामयसस्ताधन ६८८ 

द्रभ्यत्वादै दन्यगुणकमभ्यः पदर्थान्तरल्वणनम् । 
सत्तास्ामान्यस्यैवेपापिभेद्त् निन्नपरस्ययस्षपादकवे द्रव्यत्वादेः कथं पट्य मेदः द्धि 

रित्याक्षपसमाधानम् । | ६८९ 
द्रभ्यव्वदिरेकरवप्रतिपादनम् । 
अपरिच्छिन्नदेशस्यापि सामान्यस्य कारणस्ताममप्रीनियमास्छविषयसवेगतखवर्णनम् । त 

( विश्चेषघ्रन्थे ) 
विश्नषलक्षणादिभाष्यम् । ६९१ 

विशषपदाथष्ठसरूप निरूप्येतरभेदक्षाषकलश्षणातिदंशः । ६९२ 
षि शेषसद्वःवऽनुमानप्रमाणवणनम् | ५४ 
अर्तन्दियाणां परमाणुनां व्यावृततज्ञानविषयवेऽुमानपरमाणमप्रदश्चनम् । ६९१ 
योपिनामप्यन्त्यदिश्ेषं विना योगजधर्मत्तानासव्ययत्यावृ्निनं मवति प्रतिपादनम् । ६९४ 

अन्त्यविश्चेषेधव परमःणुषु कस्मान्न स्वतः प्रसरययम्याब्रत्तिल्याक्तेपश्य समाधानम् । 

वि्रषाणां निच्यसवक्लाधनम् । ६९५ 
के 

( समघायन्रन्थें ) 

समषःयलश्चणभाष्यम् | । ६९४ 

समवायलक्षणम् । तत्न पदक्य च । ६९८ 
समवायस्य परत्यचत्वे निरस्यानुमेयत्क्स्थापनम् । ६९९ 
म्यामवतीस्रमातिः। ¢ 
समातिम॑गलम् । 

दीकाक्ारनामनिदेश्चः | 
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8 इष कायक द्वारा “चोखम्बःसंख्ृतसीरिज” के भरावा घर मौ ३ सौरि यथ। 

१ “कृशीघस््ृतदीरिज'' ““बनारससस्ृतसीरिज'' "“इरिदाससस्तचीरिज' भ्रन्ध- & 

^ भाराय निकरती है तथा इन ४ सौरिजों ॐ शवात् भौर भौ विविध शाज्ञ छी पुस्तकें | 

$ प्रकाशित शी ग ह तथा जन्य सब स्थानो के छपे हृए संस्कृत तथा भाषा-भाष्य ड 

न्थ विक्कयाथं प्रस्तुत रहत है, सूचीपन्न पथक् मंगवार देखें इसके अलावा हमारे 
५ 

यां सवं प्रकार कौ संत, हिन्दी, ङ्खेजी की पुन्दर छपाई हेती है, पएरिश्चा प्राथैनीय ३ । 

पत्रादि प्रेषणस्थानम्- 
8 गप | पथछनपक्इ-हरिदास गप्त- 

९ 

पौ्वा संस्कृतसीरिज" आगसि, विया्रिटाप प्रेस, 
गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, बनारस सिरी । 

++ (1001. 








